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AS PRÁTICAS DE MARKETING NA SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Cada um de nós conhece várias definições para a palavra marketing e realmente 

existem várias delas. Muita gente acha que marketing é simplesmente propaganda, 

mas marketing é “entender e atender o consumidor’, e é através deste conceito 

simples e direto que descreveremos os resultados da aplicação do marketing ou a 

gestão com marketing na Secretaria de Estado da Educação do Maranhão.  

Vale ressaltar que nesta ou em qualquer instituição quer seja pública ou privada, 

com fins lucrativos ou não, nenhuma missão, meta ou objetivo são alcançados se não 

houver uma disposição, atitude para “entender e atender o consumidor/cliente’. O 

que nos leva a pensar que mesmo de forma inconsciente estamos o tempo todo 

praticando marketing. 

 

2. AS PRÁTICAS DE MARKETING NA SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO 

Para descrever sobre a aplicação do Marketing num órgão/instituição publica, 

em específico a SEDUC/MA, órgão governamental onde desempenho uma função, 

citarei alguns conceitos/definições que considero relevantes ao tema em questão, 

sobre: administração, administração publica, objetivos da administração publica, o 

que é marketing?,  o marketing e as organizações, o marketing de relacionamento, o 

marketing de relacionamento nas organizações, o marketing voltado à organização 

de serviços educacionais, mas sem contudo entrar em suas especificidades, pois o 

objetivo aqui é somente o de nortear a descrição dos fatos. 

 

3. ADMINISTRAÇÃO 

Administrar é dirigir uma organização utilizando técnicas de gestão para que 

alcance seus objetivos de forma eficiente, eficaz e com responsabilidade social e 

ambiental.  
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Lacombe (2003) diz que a essência do trabalho do administrador é obter resultados 

por meio das pessoas que ele coordena. 

A partir desse raciocínio de Lacombe, temos o papel do "Gestor Administrativo" 

que, com sua capacidade de gestão com as pessoas, consegue obter os resultados 

esperados. 

Drucker (1998) diz que administrar é manter as organizações coesas, 

fazendo-as funcionar.  Segundo ele as principais funções administrativas são: 

Fixar objetivos (planejar); Analisar: conhecer os problemas; Solucionar problemas; 

Organizar e alocar recursos (recursos financeiros e tecnológicos e as pessoas); 

Comunicar, dirigir e motivar as pessoas (liderar); Negociar; Tomar as decisões; 

Mensurar e avaliar (controlar). 

 

4. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Administração pública (ou gestão pública) é o conjunto de órgãos, serviços e 

agentes do Estado, bem como das demais pessoas coletivas públicas (tais como as 

autarquias locais) que asseguram a satisfação das necessidades coletivas variadas, 

tais como a educação, a segurança, a cultura, a saúde e o bem estar das 

populações. Uma pessoa empregada na administração pública diz-se servidor 

público ou funcionário público. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito 

Administrativo). 

 

5. OBJETIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Administração Pública tem como principal objetivo o interesse público, 

seguindo os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

Dos princípios citados acima, em função do contexto evidenciaremos o 

Princípio da Publicidade, que consiste em tornar publico para a população todos os 

serviços realizados ou prestados pelos órgãos públicos. 

Encontra-se este princípio inserido no art. 37 da Constituição Federal, exige este 

ampla divulgação para com os atos praticados pela administração pública. 

Divulgar as ações/serviços realizadas em pró da comunidade, no nosso caso 

comunidade educacional, além de ser uma estratégia de marketing é também legal. 
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6. O QUE É MARKETING? 

Muitos são os conceitos e definições sobre marketing, mas considerando 

pertinente ao nosso estudo faremos uso das considerações de Philip KOTLER:  

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

obtém aquilo que desejam e necessitam, criando e trocando produtos e valores uns 

com os outros".  (KOTLER, 1998). 

Ainda Segundo KOTLER (1994), marketing também pode ser tido como “a 

análise, o planejamento, a implementação e o controle de programas 

cuidadosamente formulados e projetados para propiciar trocas voluntárias de valores 

com mercado-alvo, no propósito de atingir os objetivos organizacionais” 

Desta forma marketing pode ser definido como uma atividade organizacional 

que identifica as necessidades e os desejos do consumidor, no nosso caso o 

alunado, determina quais mercados-alvo merecem melhor atenção, e planeja 

produtos, serviços e programas adequados a esses mercados / comunidade 

educacional. No entender de Kotler (1998), marketing é uma filosofia que orienta 

toda organização.  

Desta maneira, pode-se dizer que marketing significa muito mais do que a 

existência de produtos ou serviços de qualidade. É a competência para analisar e 

interpretar as necessidades do consumo.  

 

7. O MARKETING E AS ORGANIZAÇÕES  

Ainda há quem considere o marketing como um fator isolado dos fins de 

instituições/organizações  sem fins lucrativos, um conceito com aplicabilidade única 

de promover vendas, porém, como salientam Jacobsen, Cruz Junior e Moretto Neto 

(2006), a atividade de vendas visa estimular um volume lucrativo de vendas dos 

produtos da organização, enquanto o marketing se preocupa em conhecer o cliente 

e satisfazer as suas necessidades de consumo. 

Identificar o cliente, perceber suas necessidades e disponibilizar os produtos 

ou serviços de maneira condizente com a satisfação dessas necessidades são os 

pontos propulsores do marketing em uma organização, seja ela com fins lucrativos 

ou não. 

O marketing pode, ainda, influenciar o consumidor a desejar o produto, por 

meio de determinadas ferramentas, que são a propaganda (divulgação do 
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produto/serviço), já citado acima no principio da publicidade, a promoção de vendas 

e a embalagem (JACOBSEN, CRUZ JUNIOR, MORETTO NETO, 2006). 

 

8. O MARKETING DE RELACIONAMENTO 

Relacionamentos são parte importante do marketing, área de negócios que 

centraliza no atendimento dos desejos e necessidades dos consumidores. Kotler 

(1998) defende que o Marketing de Relacionamento atenta para as necessidades de 

“criar, manter e acentuar sólidos relacionamentos com os clientes e outros públicos”. 

Para o autor, cada vez mais o Marketing vem transferindo o centro, das transações 

individuais, para a construção de mais próximos relacionamentos com os clientes, 

com o foco em maior valor agregado. Trata-se de oferecer/propor valor de longo 

prazo ao cliente, e proporcionar a ele satisfação contínua. 

 

9. O MARKETING DE RELACIONAMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

Entende-se então, a partir das argumentações acima, que ao adotar o 

marketing de relacionamento, a empresa ou organização assume uma nova postura 

no mercado, entendendo que o diferencial na atualidade é prestar serviços de alta 

qualidade, o que envolve reconhecer e desenvolver valores.  

Gordon (1999) ressalta que “(...) a realização de ações de Marketing de 

Relacionamento é fundamental para qualquer organização que pretende satisfazer 

as expectativas de seus clientes e desenvolver melhor o seu papel na comunidade”.  

 

10.  O MARKETING VOLTADO À ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS 

Ainda há quem considere o marketing como um fator isolado dos fins 

educacionais, um conceito com aplicabilidade única de promover vendas, porém, 

como salientam Jacobsen, Cruz Junior e Moretto Neto (2006), a atividade de vendas 

visa estimular um volume lucrativo de vendas dos produtos da organização, 

enquanto o marketing se preocupa em conhecer o cliente e satisfazer as suas 

necessidades de consumo. 

Identificar o cliente, perceber suas necessidades e disponibilizar os produtos 

ou serviços de maneira condizente com a satisfação dessas necessidades são os 

pontos propulsores do marketing em uma organização, seja ela educacional ou não. 
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A instituição educacional assim como qualquer outra empresa, não vende 

produtos e sim expectativa de seus benefícios. 

 

11. O GESTOR QUE FEZ USO DAS PRATICAS DE MARKETING  DE 

RELACIONAMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA DUCAÇÃO  

Comparo a gestão com marketing com a de um professor em sala de aula 

que não vende apenas sonhos ou emoções, no entender de Cobra e Braga (2004), a 

palavra do professor “é o direcionamento na vida do aluno. \Quando o professor tem 

carisma, estimula o estudante a buscar o conhecimento de forma prazerosa”. 

Faço um paralelo com o citado acima com um gestor que aplica as práticas 

de marketing de relacionamento em sua gestão. O resultado é similar ao citado 

acima com uma diferença a palavra do líder/gestor “é o direcionamento na vida do 

servidor. Quando o gestor tem conhecimento e aplica as praticas de marketing de 

relacionamento em sua administração, estimula e conduz o servidor a se preocupar 

e fazer diferença na sua comunidade, a buscar melhorias e a satisfazer as 

necessidades do cliente/aluno, ou seja leva o servidor a cumprir o seu dever de 

forma prazerosa. É o que vamos descrever nos parágrafos seguintes. 

A intenção aqui é fazer um paralelo com os conceitos apreendidos e 

uma gestão da SEDUC/MA, E de que forma esta gestão influenciou de forma 

positiva e significativa a comunidade educacional administrativa, tendo como 

conseqüência melhorias e avanços em ações até então deixadas de lado. O 

mesmo levou à instituição/comunidade educacional administrativa a repensar 

e a uma consciência do seu papel na educação. 

 Deixando claro que a mesma não foi perfeita, mas que fatos demonstraram  

que é possível fazer diferença.  

Vale ressaltar que as colocações aqui citadas tratam-se de observações e 

comparações de um estudante que procura visualizar os conceitos apreendidos no 

seu ambiente de trabalho, conceitos estes que foram identificados em uma  gestão 

da SEDUC/MA.  

Nas instituições publicas ou governamentais o produto é a prestação de 

serviço, que independente da sua missão ou objetivo tem como requisito principal 

uma prestação de serviço de qualidade que visa atender diretamente as 

necessidades do consumidor final que no nosso caso é o aluno. 
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  Toda estrutura a priori deve trabalhar em função de atender as necessidades 

do aluno, mas se esses serviços prestados realmente atendem e satisfazem o 

cliente depende de forma direta do gestor, ou seja, da ATITUDE, do EMPENHO do 

gestor.  

Porque digo isso. A nossa instituição governamental, como qualquer 

instituição do país voltada para a educação tem sua missão. E por falar em missão, 

a Secretaria de Estado da Educação – SEDUC/MA, tem como missão: “elaborar, 

coordenar, monitorar e avaliar as políticas públicas no âmbito educacional, 

primando pela qualidade do ensino e acesso de todos à educação” 

Portanto a organização, tem o dever de entender e atender as 

necessidades do seu aluno através da prestação de serviço de qualidade. Vale 

destacar que “entender e atender” é também uma função do marketing. 

No entanto cabe ao gestor administrativo conduzir toda a organização a 

cumprir o seu dever. O exemplo disto, podemos citar o nosso ultimo gestor que com 

conhecimento de causa fez uso das estratégias de marketing e conduziu, envolveu 

toda uma organização em prol de entender e atender as necessidades do aluno.   

Nas reuniões de prestação de contas de resultados e cumprimentos de 

metas, ele sempre recordava: “Todas as nossas ações, deverão estar voltadas para 

o aluno, ele é o  nosso cliente, a razão de ser da Secretaria de Estado da Educação, 

tudo se move em torno dele e para ele”. 

Bem antes de continuar a descrever de que forma o gestor em questão 

conseguiu envolver toda uma estrutura em prol de atender as necessidades dos 

alunos, gostaria de colocar que infelizmente uma das características da  instituição 

governamental é a acomodação. O servidor na maioria das vezes, vê o que esta 

acontecendo, vê que o que pode ser feito ou pelo menos acha que poderia ser 

diferente, mas, não faz nada pra mudar o cenário. É mais cômodo repetir a famosa 

frase: ‘uma andorinha só não faz verão’.  

Desta forma fica claro que pra haver mudança no cenário faz-se necessário 

que haja mudanças de hábitos e atitudes das pessoas, servidores  que trabalham na 

organização. Mas para haver mudanças, tem que existir a consciência que existe 

dever a ser cumprido, ou seja, as necessidades dos alunos devem e precisam ser 

atendidas. E aí mais uma vez o papel do gestor é fundamental e faz diferença. 
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Educar e treinar são mandatórios para acelerar o processo de mudanças. O 

treinamento prepara o individuo para o desempenho da função. A educação não só 

prepara para a vida, é também uma arma que pode mudar o mundo.  

E foi ai que o nosso gestor deu o pontapé inicial. Ele treinou, formou uma 

consciência de ser responsável, de que a missão deveria ser cumprida. Nos quatro 

cantos da Secretaria era notável a frase: “Os professores fazem a diferença! E 

você?” 

Segundo Paulo Barreto dos Santos, Bacharel em administração de Empresas. 

MBA em Gestão estratégica de Negócios, que diz: 

"O profissional deste século tem que ter uma visão holística de futuro e 

estrategicamente, tem que ser motivado e está comprometido com as metas e 

objetivos da empresa. Dentro de qualquer Organização uns dos ativos mais 

valiosos são as pessoas e o sucesso de qualquer empreitada depende de 

todos sem distinção. Não adianta ter um time de estrelas se não temos uma 

equipe motivada e comprometida”. 

. 

E foi isso que o nosso gestor fez, criou um time coeso, determinado a 

entender e atender as necessidades do aluno. E como entender e atender  

necessidades é uma das funções do marketing. O gestor, como já citado, fez uso do 

marketing em todos os sentidos para alcançar seus objetivos e cumprir metas. 

Treinou, envolveu, despertou uma consciência, educou o seu publico interno o 

servidor (responsável pela realização das ações), levantou dados, formou parcerias 

(municipais, estaduais, federais e particulares). 

Nunca a ASCOM – Assessoria de Comunicação da SEDUC, esteve tão ativa 

como nesta gestão. As metas, os planos traçados, os objetivos, as perspectivas, as 

parcerias formadas, as necessidades supridas, o nível de satisfação, tudo foi 

divulgado, tanto para o publico interno (os servidores), executores, quanto para o 

publico externo (beneficiado), o aluno.   

Em fim houve uma integração, uma sintonia em toda a organização, onde às 

6 (seis) Secretarias Adjuntas, trabalharam sem medir esforços, com um só objetivo 

único e exclusivo que é de atender as necessidades do aluno. 

Portanto, ante aos fatos é notável que o marketing deve ser visto e utilizado 

como uma ferramenta da administração para tornar mais eficiente os esforços 

mercadológicos, cujo fim deve estar voltado para o objetivo que a instituição deseja 
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alcançar e contribuirá de forma significativa melhoria da qualidade dos seus 

serviços. 

E concluo fazendo uma citação que não recordo o autor, mas considero 

pertinente:  

“Só se faz um país descente com homens conscientes, capacitados, 

honestos, transparentes, éticos e engajados numa mudança de vida 

igualitária para todos, bem como com a tão sonhada EDUCAÇÃO”. 
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