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Resumo 
O presente estudo tem o intuito de propor estratégias para conquistar e manter estudantes na 
Educação a Distância (EaD). Tais estratégias foram pensadas a partir das características da 
EaD – sua história e os elementos necessários à sua condução – e, também, com base em um 
estudo de caso da EaD de uma Instituição de Ensino Superior do Centro Oeste (IESCO), no 
que se refere à forma de condução dessa forma de ensino e de condução das estratégias de 
marketing. Foi realizada, também, uma pesquisa de opinião quantitativa com os estudantes 
concluintes da IESCO. Percebe-se que, tanto o perfil da Instituição que oferece cursos na 
modalidade EaD, quanto o perfil de seus estudantes, tem que ser diferenciado, de maneira a 
suprir as ausências provocadas pela distância, porém, aproveitando as vantagens que as 
tecnologias de informação e comunicação oferecem. 
 
Palavras-chave: Educação a distância. Marketing promocional. Satisfação do estudante.  
 
Abstract 
This study proposes strategies to gain and keep students in Distance Learning. Such strategies 
were designed from the characteristics of distance education - its history and the elements 
needed for its implementation - and also based on a case study of distance learning from a 
Higher Education Institution (HEI), regarding how to apply this form of teaching and 
implementation of marketing strategies. Was also carried out a quantitative survey with 
students graduating from the HEI. It is noticed that both the profile of the institution that 
offers courses in distance learning mode, as the profile of their students, must be 
differentiated, so as to overcome the absences caused by distance, however, enjoying the 
advantages that information and communication technologies offers 
 
Keywords: Distance learning. Marketing. Student satisfaction.  
 
1 Introdução 
 
 A Educação a distância (EaD) tem um importante papel no que se refere à 

democratização da educação. Para este fim e de acordo com seu histórico, percebe-se que a 
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EaD se valeu de todas as formas de comunicação criadas e, hoje, apresenta um completo 

projeto que flexibiliza a interação entre todos os atores envolvidos.  

 Apesar da persistência de um cenário de desconfiança em relação à modalidade, o 

número de estudantes em cursos a distância tem crescido notadamente. O Ministério da 

Educação (apud ABED, 2009, p. 11) registrou em 2009 um aumento do número de estudantes 

de 90% em relação ao ano anterior. 

 Dos estudantes que têm este primeiro contato com a EaD, ainda existem aqueles que 

não se adaptam à esta modalidade. De acordo com a ABED - Associação Brasileira de 

Educação a Distância (2009), no ano de 2007, a EaD chegou a apresentar índice de evasão de 

21,49% na Região Centro-Oeste. Porém, o censo de 2008 mostrou um índice de 17,3% para 

esta mesma Região. A média Nacional de evasão chegou apenas a 18,5%; um baixo índice 

histórico, ainda mais se comparado à taxa de evasão da Graduação presencial, que atingiu 

58% neste mesmo ano. 

 Na busca de pistas que auxiliem a responder a questão: “como conquistar e manter 

estudantes na educação a distância?”, o presente trabalho tem por objetivo descrever os 

fatores que auxiliam o estudante a obter êxito nos cursos a distância de uma Instituição de 

Ensino Superior do Centro-Oeste – a qual chamaremos de IESCO –, a partir das seguintes 

estratégias: análise dos Processos de Comunicação utilizados; análise do Modelo Instrucional 

adotado; análise das Características de estudantes de sucesso e pesquisa sobre perfil dos 

estudantes de sucesso da IESCO e sobre a opinião desses acerca da instituição.  

  

2 Conquistando estudantes 

 A maioria dos possíveis estudantes de cursos na modalidade a distância nunca tiveram 

oportunidade de estudar nessa modalidade e estão acostumados ao ensino presencial. A 

impressão de não haver relações interpessoais, o contato corpo a corpo, a espontaneidade do 

momento presencial, gera dúvidas e barreiras que impedem um primeiro contato com a EaD. 

 Nipper (1989 apud PALLOF e PRATT, 2002, p. 33) demonstra a necessidade de se 

criar uma sensação de “presença síncrona” e de redução da distância social entre os 

participantes. Sugere, ainda, a importância de fomentar oportunidades para que os estudantes 

sintam-se como grupo, trabalhando em conjunto e em tempo real. A conexão social é tão 

importante quanto os objetivos específicos do curso, pois é através desta conexão que os 

estudantes sertir-se-ão motivados a cumpri-los em conjunto. 
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 A seguir apresentamos o que os teóricos apontam como pontos fundamentais para 

conquistar estudantes para a educação a distância.  

 

2.1 Uma comunicação eficiente 

 Inevitavelmente, todas as empresas se comunicam com seus atuais e futuros clientes, 

mas, como diz Kotler (1998, p. 513), “o que é comunicado, não deve ser deixado ao acaso.”. 

Com esse intuito, Kotler menciona sete etapas para uma comunicação eficiente: 1) Identificar 

a Audiência-alvo (público-alvo); 2) Determinar dos Objetivos da Comunicação; 3) Preparar a 

Mensagem; 4) Selecionar os canais de comunicação; 5) Decidir sobre o Composto de 

Comunicação (propaganda; promoção de vendas, relações públicas, venda pessoal e 

marketing direto); 6) Mensurar os resultados da promoção e 7) Administrar e Coordenar o 

Processo Global de comunicação de marketing. 

 Mesmo observando as etapas descritas acima, o processo comunicacional que busca o 

convencimento do prospect vai além das ferramentas citadas, envolve uma Comunicação 

Global: “o estilo do produto, o seu preço, a forma e a cor da embalagem, o comportamento e a 

maneira de vestir do vendedor, o local do negócio, os impressos da empresa – tudo isso 

comunica algo aos compradores” (KOTLER, 1998, p. 514). Para uma empresa, comunicar-se 

é invitável, manter a unidade da comunicação é tão essencial quanto a própria comunicação. 

 

2.2 A satisfação do estudante 

 Ainda que a comunicação tenha sido feita observando o “Composto de Marketing”, a 

satisfação do estudante ocorrerá apenas após a boa experiência com o produto ou serviço. Ser 

muito conhecido, nem sempre é sinônimo de ser bom. Um grande investimento em 

propaganda e pouco investimento em estrutura e pessoal, pode depor contra a própria 

Instituição. 

 O CensoEaD.br (ABED, 2009) revela que 72% dos estudantes evadidos abandonaram 

o curso logo no início. Esse dado demonstra que estudar a distância, no Brasil, ainda não é 

algo comum. A diferença da educação a distância para a educação convencional gera dúvidas 

e necessita da disposição do próprio estudante para adaptações pessoais, como exemplo, o 

desenvolvimento da autonomia.  

 Para um estudante, em dúvida sobre continuar ou não seus estudos a distância, é 

importante que a mesma motivação demonstrada por parte da empresa durante a captação do 

prospect, continue a ser demonstrada quando este já for estudante/cliente e precisar de 



4 

atendimento referente aos seus processos de ensino e registros acadêmicos. O atendente 

representa a empresa, e, a cada atendimento, o estudante terá uma boa ou má impressão dela. 

(BERRO, 2010). 

 É interessante ressaltar que, de acordo com o CensoEaD.Br (ABED, 2009, p. 191), as 

Instituições que possuem um Profissional de Apoio à EaD  - designers, ilustradores, 

produtores de conteúdo, atendimento ao estudante e suporte tecnológico - para cada 187,4 

estudantes, tiveram índice de evasão em 2008 que variou entre 1 e 5%. 

 A conquista da satisfação do estudante requer, ainda, outros aspectos (PALLOF e 

PRATT, 2004 p. 148 – 151), como:  

Desenho Instrucional 

 A EaD apresenta outras peculiaridades, além do fator distância, também importantes,  

que devem ser consideradas ao se pensar o desenho instrucional ou pedagógico, como: o foco 

na aprendizagem do estudante com a elaboração de materiais didáticos auto-instrucionais; a 

constituição de uma equipe multidisciplinar para oferecer base geral no processo de 

elaboração e condução de tal modalidade; a mediação pedagógica com ênfase nos processos 

comunicacionais, realizada por meio dos materiais didáticos dialogados e pela atuação dos 

professores; uma metodologia em que a auto-aprendizagem seja valorizada. 

 

A atuação do professor 

 Os professores são os profissionais que estabelecem mais contato com o estudante. A 

atuação do professor se dá como facilitador, motivador da busca pelo conhecimento, é ele 

quem tem a função de diminuir a sensação de solidão característica do estudo a distância. O 

professor deve ter o estudante com centro de sua atenção, e motivá-lo, de forma amistosa, a 

aprender a ser, aprender a conhecer e a aprender a viver em conjunto. “Se o objetivo do ensino é 

promover a aprendizagem, o papel desempenhado pelo professor para atingir esse objetivo muda 

consideravelmente” (WEIMER, 2002 p. 14 apud PALLOF e PRATT, 2004 p. 149) 

 Professores que não são capacitados para a educação a distância, além de dificultar o 

processo de ensino-aprendizagem – serviço da Instituição -, são os maiores responsáveis por 

comprometer a imagem da empresa. 

  Os dados do CensoEaD.br (ABED, 2009, p.190) apontam que Instituições de Ensino 

que mantêm um professor para aproximadamente 21 a 25 estudantes estão com uma taxa de 

evasão entre 1 a 5%. Um número maior que 25 ou menor que 21 estudantes por professor 

revela um grande impacto nos índices de evasão. 
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 É importante que os professores considerem os seguintes indicadores de que algo 

errado está acontecendo com o estudante (PALLOF e PRATT, 2004 p. 27): mudanças no 

nível de participação; dificuldade em começar o curso; inflamar-se com outros estudantes ou 

com o professor pela expressão inadequada de emoções, especialmente raiva e frustração; 

dominar a discussão de maneira inadequada. 

 

Os processos de Avaliação 

 Um Modelo de EaD que possua um processo de avaliação presente em todas as suas 

etapas mostra-se como um modelo completo, pois, leva em consideração as características, 

vontades e comportamentos do estudante-aprendiz.  

 

2.3 Características da Educação a Distância de uma Instituição de Ensino Superior do 

Centro-Oeste 

 Atualmente, a IESCO oferece cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão nas 

áreas do conhecimento “Ciências Humanas, Letras e Artes”, “Ciências Exatas e 

Tecnológicas”, “Ciências Sociais Aplicadas”, além de ofertar cursos Tecnológicos de curta 

duração. Possui mais de 20 Pólos de Educação a distância espalhados no Brasil e no exterior e 

conta com mais de oito mil estudantes matriculados. 

O Modelo Instrucional adotado é centrado na aprendizagem do estudante, utiliza 

meios que potencializam a interação professor-estudante, estudante-estudante e conteúdo-

estudante, de forma multidirecional, valendo-se da abordagem construtivista, ou seja, 

considera que os estudantes são construtores do seu próprio conhecimento e não mais meros 

receptores de informações. Tal modelo fomenta a construção coletiva do conhecimento, à 

medida que o ambiente de aprendizagem proporciona aos estudantes condições para exercitar 

sua autonomia de aprendizagem, sua autodisciplina de estudo, suas habilidades de 

comunicação, interação e socialização.  

A IESCO possui, ainda, uma Coordenação de Atendimento ao Estudante, a Secretaria 

Acadêmica e uma Equipe de Tecnologia, responsável por prospectar estudantes, além de 

orientá-los em assuntos relacionados aos registros acadêmicos (matrícula, alocação em 

turmas, lançamento de notas, emissão de declarações, vida financeira, etc.). 

Abrange a organização da matriz curricular dos cursos ofertados, a forma como são 

desenvolvidos os materiais didáticos, os recursos tecnológicos necessários para a 
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aprendizagem, o sistema de avaliação, etc. Compõe esse sistema a formação continuada de 

todos os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

Tendo como centro a interação entre o estudante e os atores envolvidos, esse sistema 

vale-se da utilização de Livro Digital, hipertextual, disponibilizado através do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem Moodle, onde são colocados todos os materiais necessários para a 

aprendizagem, além das ferramentas síncronas e assíncronas. Ao estudante é dada, ainda, a 

oportunidade de imprimir o conteúdo do Livro Digital, e de acessar a materiais 

complementares como vídeos explicativos, vídeos de palestras, infográficos, biblioteca 

digital, etc. 

Desde o ingresso ao término dos cursos, os estudantes avaliam a IESCO, através de 

questionários sobre a atuação dos professores, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, os 

Encontros Presenciais e o suporte acadêmico e técnico. Os resultados são valiosos, pois 

possibilitam o acompanhamento e monitoramento de todas as atividades operacionais e de 

gestão dos cursos a distância. 

Tomamos como exemplo, as características dos estudantes de graduação dos cursos de 

Turismo e Tecnologia em Gestão do Turismo da IESCO para definirmos o perfil desse grupo: 

62% moram da cidade do Pólo de Educação a Distância onde estão inscritos; 

51% são do sexo feminino, e, 49%, do sexo masculino; 

37% tem idade entre 21 e 30 anos, e 41%, entre 31 e 40 anos; 

98% dos estudantes acessa o curso em casa; 

35,5% tiveram indicação de amigos; 

32% conheceram a IESCO através de sites de busca. 

 

2.3.1 Estratégias de uma Instituição de Ensino Superior do Centro-Oeste 

Quanto à Comunicação 

 A IESCO trata a Comunicação com os prospects de maneira direcionada ao seu 

público-alvo, que, em sua maioria, é formado por homens e mulheres de 25 a 45 anos, sendo 

as mulheres o público mais expressivo.  

 Os estudantes que procuram a IESCO são pessoas que já estão no mercado de 

trabalho, com família constituída e precisam de uma formação superior para qualificação 

profissional. Essas pessoas, embora ainda demonstrem descrédito na Educação a Distância em 

um primeiro momento, encontram nesta modalidade de ensino a única forma de voltar a 

estudar, sem interromper a rotina já instituída. 
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 O objetivo da comunicação da IESCO é promover a sua forma de educar a distância, 

aproveitando sua reputação já consolidada na modalidade presencial: Além de demonstrar as 

vantagens de se estudar a distância, o conceito geral das campanhas já feitas ressalta a 

qualidade de ensino comprovada que a IESCO possui, valendo-se de depoimentos 

espontâneos de seus estudantes. Tal conceito visa passar segurança para os prospects de que a 

educação a distância é viável, e de que a educação a distância da IESCO é de qualidade 

reconhecida. 

 As mídias utilizadas são Rádio, Mídia Impressa especializada, Material Impresso 

(folders, cartazes, etc.), TV e Motores de Busca como o Google, sendo estes últimos, os que 

recebem maior investimento. 

 As inscrições para os cursos ocorrem através da internet. As turmas são fechadas de 

acordo com as inscrições feitas por cada candidato de forma individual – inscrição direta –, 

e/ou de maneira corporativa, ou seja, cursos fechados para grupos de acordo com a 

necessidade de cada empresa. Os resultados das campanhas são mensurados através do 

número de candidatos inscritos nos processos seletivos, e, posteriormente, matriculados. 

Além do número de acessos ao Portal da IESCO. 

 Aos estudantes são oferecidos os seguintes serviços que os auxiliam quanto ao contato 

com a Instituição: 

• Setor de Atendimento ao Estudante: Com a função de atender ao estudante por telefone e 

e-mail, para o auxiliar em sua vida estudantil,  

• Setor de Registro Acadêmico: Com a função de organizar o trâmite e o arquivo de 

documentos referentes à vida estudantil dos estudantes. 

• Suporte Técnico: Com a função de atender os estudantes quanto às questões de problemas 

tecnológicos para acesso aos cursos. 

• Setor de Logística: Que visa promover os eventos dos quais os estudantes participam como 

vestibular e encontros presenciais.  

 

Quanto à Atuação dos Professores 

 Os professores interagem com os estudantes de forma constante, através do ambiente 

virtual de aprendizagem e por e-mail. Fomentam o estudo, sanam as dúvidas dos estudantes e 

os motivam a continuar os estudos. Os professores também participam dos Encontros 

Presenciais, e atuam em vídeos auxiliares aos materiais didáticos.  
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Quanto ao Desenho Instrucional 

 A IESCO desenvolve seus cursos através da abordagem Construtivista. Nessa 

concepção de educação, os estudantes passam a ser os construtores do seu próprio 

conhecimento e não mais meros receptores de informações.  

 O Ambiente de Aprendizagem foi estabelecido com o intuito de proporcionar aos 

estudantes condições para exercitar sua autonomia, sua autodisciplina de estudo, suas 

habilidades de comunicação, interação, socialização e, principalmente, aprendizagem por 

meio da construção coletiva do conhecimento. 

 O Desenho Instrucional da IESCO prevê a utilização dos seguintes recursos: manual 

do estudante; diferentes ferramentas de comunicação (fóruns e chats); material didático (livro 

digital); encontros presenciais e biblioteca física e virtual. 

 

3 Estudantes a distância de sucesso 

 Quando o estudante a distância tem sua percepção positiva sobre si mesmo, reflete que 

é ele próprio o responsável por sua aprendizagem, e compreende que o papel do professor é 

atuar como facilitador dos processos de educação a distância, passa a dedicar-se ao estudo 

autônomo, tornando-se crítico de si mesmo e do mundo à sua volta, transformando-se em um 

estudante de sucesso (PALLOF e PRATT, 2004, p. 27). 

 O aluno virtual de sucesso (PALLOF e PRATT, 2004, p. 30 a 33) tem acesso à 

tecnologia e ao computador; tem a mente aberta e compartilha detalhes sobre a sua vida, 

trabalho e outras experiências educacionais; não se sente prejudicado pela ausência de sinais 

auditivos ou visuais no processo de comunicação; deseja dedicar quantidade significativa de 

seu tempo semanal a seus estudos e não vê o curso como “a maneira mais leve e fácil”; é, ou 

pode passar a ser, uma pessoa que pensa criticamente e de forma reflexiva; acredita que a 

aprendizagem de alta qualidade pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento.  

 Por mais que uma pessoa tenha o perfil ideal de um ‘estudante de sucesso’, ainda 

assim seu sucesso em concluir o curso dependerá de fatores como a política e educacional e 

de gestão da Instituição além da atuação do professor. Se suas necessidades não forem 

atendidas em tempo adequado, pode frustrar-se e desistir do curso. 

 

3.1 Características dos estudantes de sucesso da IESCO 

 Para conhecer os estudantes concluintes da IESCO, foi feita uma pesquisa que 

abordou o perfil dos estudantes; o primeiro contato com a IESCO; o comportamento dos 
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estudantes durante a realização do curso; a avaliação dos elementos da metodologia da 

IESCO pelos estudantes e a opinião dos estudantes após o término do curso. 

 Participaram da pesquisa 18% dos estudantes concluintes no primeiro semestre de 

2010 dos cursos “Bacharelado em Turismo” e “Tecnologia em Gestão do Turismo” na 

modalidade a distância. A pesquisa foi feita mediante envio de questionário por e-mail, e 

contato telefônico. 

 

Perfil dos estudantes 

 Dos pesquisados, como mostra o gráfico a seguir, 40% tem idade entre 27 e 31 anos, 

de 17 a 26 anos não há nenhuma representação e há 30% com idade acima de 41 anos - dados 

que demonstram a procura pela educação a distância por pessoas que já estão inseridas no 

mercado de trabalho: apenas 10% não trabalham. 

 
Figura 02: Pesquisa sobre faixa etária 

 

 Ainda sobre o perfil dos entrevistados: o sexo feminino tem predominância, 

representando 80%; 50% são solteiros; 60% possuem filhos; 80% realizaram, pela primeira 

vez, um curso de Graduação; 60% residem fora de Brasília e 100% possuem computador em 

casa. 

 

O primeiro contato com a IESCO 

 Dos entrevistados, 40% conheceram a IESCO através de propagandas na Televisão e 

em Mecanismos de Busca (como o Google e Bing), 10% informaram tê-la conhecido através 

de revistas, 20%, através de indicações de amigos, e 30% indicaram que o Jornal foi o meio 

pelo qual vieram a conhecer a IESCO. 

 Ao iniciar o curso a distância, 30% alegaram não conhecer totalmente essa modalidade 

de ensino e 90% tinham receio ao iniciar o curso, sendo que destes, 50% informaram ter 
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receio quanto à validade do Diploma de um curso realizado a distância. Ultrapassando esses 

receios, a flexibilidade de horário e de localidade, além da possibilidade de capacitação para 

novas tarefas e de crescimento profissional, tiveram relevância para 80% dos entrevistados. 

 Apenas 20% informaram que o baixo custo teve relevância na hora de optar por um 

curso na modalidade a distância. 

 

O comportamento dos estudantes durante a realização do curso 

 Como os estudantes entrevistados foram apenas aqueles que conseguiram concluir um 

curso a distância, nenhum alegou falta de tempo para a realização do curso. Conforme o 

gráfico a seguir, apenas 20% informaram dedicar, semanalmente, de 1 a 4 horas ao estudo, 

sendo que 80% informaram se dedicar de 5 a 8 horas. 50% acessaram o curso de casa e do 

trabalho e 10% acessaram através do celular. 

 
Figura 03: Pesquisa sobre horas semanais dedicadas aos estudos 

 

 Mesmo se tratando de um curso cujo material didático é hipertextual, 20% dos 

estudantes acessaram o Ambiente Virtual de Aprendizagem somente para imprimir o Material 

Didático e participar dos fóruns, mas sem acessar os hiperlinks. Com relação aos processos de 

Registro Acadêmico, 20% alegaram que a IESCO não possui prazos transparentes e, desses, 

10% disseram que os prazos eram parcialmente cumpridos. Ao serem perguntados se 

chegaram a pensar em desistir durante a realização do curso, 30% disseram que sim. A grande 

maioria dos entrevistados nunca pensou em desistir, como mostra o gráfico: 
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  Figura 04: Pesquisa sobre a opção por desistência durante a realização do curso. 

 

A avaliação dos estudantes sobre os elementos que compõem a metodologia dos cursos da 

IESCO: 

 100% dos entrevistados consideraram a atuação dos Professores como “Muito 

Importante”. O Material Didático também teve uma ótima avaliação; apenas 10% o 

consideraram como “Parcialmente Importante”. Já o Suporte Tecnológico foi considerado 

“Parcialmente Importante” para 20%. 

 Quanto à avaliação dos Fóruns, 80% o consideraram como um elemento da 

metodologia do curso “Muito Importante”, porém, 10% chegaram a avaliá-lo como “Sem 

importância”, conforme o gráfico a seguir:  

 
Figura 05: Avaliação do Fórum por estudantes 

 

 Para os elementos da metodologia citados acima, grande parte das avaliações foi 

positiva, porém, para os elementos Possibilidade de Impressão do Material Didático e 

Encontros Presenciais, a avaliação mostrou-se um pouco diferente. Para ambos, a avaliação 

chegou a ser “Muito Importante” para 60% dos entrevistados.”. 
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A opinião dos estudantes após o término do curso 

 80% dos estudantes pretendem dar continuidade aos estudos realizando um curso de 

Pós-Graduação, destes, 62% disseram que optarão, sem dúvida alguma, pela modalidade a 

distância para a realização de um novo curso. 90% dos entrevistados indicariam o curso a 

distância da IESCO para os amigos.  

 A partir de uma avaliação geral da pesquisa apresentada, percebe-se que a IESCO tem 

processos para a educação a distância bem definidos, com uma metodologia que procura 

atender todas as necessidades educacionais dos estudantes. Percebe-se que os estudantes de 

sucesso da IESCO possuem a mesma opinião com relação aos elementos da Metodologia do 

curso, pois poucas são as diferenças de opinião.  

 Mesmo com perfis sociodemográficos diferentes, os estudantes demonstraram ter 

interesse e compromisso durante a realização do curso. Porém, é importante levar em 

consideração que todos os entrevistados concluíram o curso, e possuem um nível de 

satisfação diferente daqueles que ainda estão cursando ou que desistiram. 

 Destarte, mesmo recebendo uma boa avaliação por estudantes de sucesso, cabe à 

IESCO realizar um contínuo trabalho junto aos demais estudantes, para que estes também se 

tornem estudantes de sucesso. 

 

5 Sugestões de Estratégias para conquistar e manter estudantes nos cursos de Educação 

a Distância 

Uma boa comunicação 

 De acordo com Fiske e Harley, uma boa comunicação externa direcionada ao público-

alvo é uma grande estratégia para conquistar estudantes (apud KOTLER, 1998, p. 515 e 516). 

Empresas que estão sempre na mídia, tanto com propagandas, quanto com mídia espontânea 

como resposta ao seu trabalho inovador (entrevistas e citações em jornais, etc.), são lembradas 

com uma facilidade maior. 

Como implementar: A empresa poderá realizar campanhas publicitárias permanentes, 

com ações de branding (processo de construção de marca) e campanhas publicitárias sazonais, 

obedecendo a abertura e fechamento dos processos seletivos, sempre contando com o auxílio 

agências de propaganda e de pessoal especializado em promoção de vendas. 
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 O bom atendimento àqueles que já são estudantes, também faz parte desta 

comunicação inicial. Estudantes satisfeitos auxiliam a convencer prospects com seu 

depoimento, o qual vale muito mais do que qualquer propaganda (BERRO, 2010).  

Como implementar: Ter uma boa equipe de Atendimento ao público, com foco na 

construção de relacionamento entre interessado e empresa. 

 Estudantes bem informados não reclamam. Muitos estudantes podem agir de forma 

errada quanto a seus estudos, ou confundir-se com o programa de EaD por falta de 

informação. É interessante promover palestras, enviar comunicados, realizar oficinas a fim de 

educar o estudante sobre a política interna da Instituição. 

Como implementar: Criar um meio de contato direto com o estudante, informando-o 

sempre sobre os deveres da Instituição e do estudante, seu Plano de Ensino e demais 

informações que são imprescindíveis ao bom andamento de sua vida acadêmica. 

 

Saber ouvir reclamações 

 Estudantes que reclamam diretamente à Instituição devem ser ouvidos, e suas 

reclamações ponderadas e atendidas (KOTLER, 1998, p. 514). Não abrir esse espaço, 

propiciará perda de clientes além de reclamações dos estudantes a prospects. Porém, de nada 

adianta manter a porta aberta para reclamações se o Setor de Atendimento ao estudante não 

está habilitado para lidar com situações embaraçosas. Os profissionais que estão em contato 

direto com o estudante precisam de treinamento específico e contínuo, para diminuir o nível 

de estresse e aprender a aplicar seu melhor julgamento sobre a questão apresentada.  

Como implementar: De acordo com Kotler (1998, p. 514), as empresas precisam 

desenvolver um “Programa de Recuperação de Serviços”, com o intuito de facilitar o processo 

para estudantes insatisfeitos apresentarem as suas reclamações. Como exemplo: disponibilizar 

formulários específicos, abrir um canal de Ouvidoria, além de capacitar os funcionários para 

que resolvam rápida e satisfatoriamente o problema dos estudantes.  

 

Encantar o estudante 

 Quanto mais o estudante se sentir valorizado, mais fiel será à Instituição (KOTLER, 

1998, p. 55 a 61). 

Como implementar: Estabelecer contatos amistosos e alegres, de forma personalizada, 

em um tom paciente e demonstrando interesse na esfera profissional do estudante. Enviar 

cartões de agradecimento, boas festas, feliz aniversário. Realizar sempre algo a mais, que o 
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estudante não espera – envio de um boleto por e-mail, prorrogação do prazo para pagamento, 

etc. Ao estabelecer prazos, a Instituição deverá fazê-lo de maneira realista. Prazos para 

resposta a e-mails, resolução de solicitações diversas, entrega de Documentos de Registro 

Acadêmico como Diplomas e Históricos devem ser cumpridos, caso contrário, reclamações e 

desapontamentos poderão surgir. É interessante, também, oferecer todos os serviços de 

maneira integrada, facilitando assim o acesso do estudante à Instituição. Exemplo: 

Disponibilizar uma linha telefônica gratuita, facilitar o acesso a Bibliotecas físicas e virtuais, 

aos serviços de orientação pedagógica, ao suporte técnico, aos textos acadêmicos, etc.  

 

Conhecer a opinião dos funcionários 

 Aqueles que estão trabalhando diretamente com os estudantes, tem informações 

valiosíssimas, e acabam por ter idéias importantes para melhorar a qualidade dos serviços 

prestados.  

Como implementar: É interessante abrir um espaço interno, no qual os funcionários 

poderão fazer sugestões práticas e funcionais para melhoria da Instituição.  

 

Estabelecer preços razoáveis 

 Ao estabelecer preços a seus cursos, a Instituição deve, além de suprir os próprios 

custos e gerar receita, zelar pelo custo-benefício do estudante de acordo com suas as 

possibilidades e aspirações. Nem sempre um preço muito baixo trará mais estudantes, da 

mesma forma que preços altos demais sem o benefício equivalente irá conquistá-los. É 

importante ressaltar que o estabelecimento do preço está intimamente ligado com a qualidade 

do que é oferecido.  

Como implementar: É uma opção de cada empresa estabelecer a forma como os seus 

produtos serão precificados. As áreas Administração, Marketing e Financeira normalmente 

ficam responsáveis pelo estabelecimento de preços, valendo-se de um criterioso estudo dos 

custos dos cursos, do perfil do público-alvo e da intenção de posicionamento de Mercado. 

(KOTLER, 1998, p. 425). 

 

Sampling (Amostra) 

 Sampling é uma das principais ferramentas de promoção de vendas. Consiste em 

oferecer gratuitamente uma amostra do produto ou serviço, com o intuito de se fazer 

conhecido pelo público-alvo. (KOTLER, 1998, p. 574). 
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Como implementar: Oferecer cursos de curta duração de forma gratuita, com o intuito 

de diminuir o pré-conceito existente com a educação a distância e fazer aproximar o possível 

estudante da Instituição através de um contato personalizado. 

 

Conclusão 

 A educação a distância é uma realidade. Muito além de uma opção para quem não 

pode estudar presencialmente por diversos motivos, ela é uma opção para quem quer estudar; 

aprender a aprender; desenvolver-se através da construção coletiva do conhecimento – pode-

se agregar a essa ação a troca de experiências entre pessoas de diversos países, cada uma com 

o seu cotidiano e a sua maneira de olhar o mundo.  

 O estudante a distância, para se tornar um “Estudante de Sucesso”, precisa se sentir 

seguro, seja com um aperto de mão ou de outra forma: o atendimento cortês e acolhedor; os 

processos de registro acadêmico transparentes; a certeza de que um e-mail será lido e atendido 

com presteza; a condução do curso de maneira agradável e com resultados pelos professores, 

enfim, todas as providências que visem possibilitar um aprendizado efetivo. 

 A conquista de novos estudantes iniciará a partir do momento em que tudo o que 

depender da instituição para alcançar o seu objetivo maior, o de educar, tenha sido feito. Com 

processos que funcionem, novos estudantes virão, motivados por egressos. As demais 

maneiras de se fazer propaganda farão com que mais pessoas despertem seu interesse pela 

instituição, o que aumentará as chances de se alcançar ‘estudantes em potencial’ – aqueles 

que querem e podem estudar. 

 Diferente de qualquer produto e de qualquer serviço, não se ‘vende’ educação. Para 

que ela ocorra, o interesse e o esforço do estudante também são essenciais. Conquistar 

estudantes para a educação a distância, da inscrição ao diploma, deve ser um compromisso 

das Instituições de Ensino, para que sejam difundidos valores éticos e morais, promovendo 

assim um futuro melhor. 
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