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A fidelização de alunos é um ponto chave para
qualquer instituição de ensino, seja para uma
grande universidade ou para um pequeno curso
de idiomas.

Enquanto que na educação básica as taxas de
fidelização são altíssimas, muito mais por conta
da característica desse público do que pela
preocupação das instituições com a
experiência dos clientes, as demais instituições
sofrem com altas taxas de evasão.

A ideia por detrás desse material é despertar
gestores de todos os tipos de instituições de
ensino para práticas de excelência de
atendimento educacional, retiradas de análises
da idk Soluções em casos reais e que podem (e
devem) ser aplicadas em todas as instituições
de ensino.

É certo que, antes de tudo o que está escrito
aqui, vem a qualidade pedagógica da sua
instituição. Sem ela não há ação administrativa
alguma que fidelize os alunos. A qualidade
pedagógica é fator sine qua non para que essas
medidas surtam efeito.

Então, boa leitura!
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1.
A Equipe
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Muitos são os fatores que influenciam na satisfação e
fidelização dos alunos, ou de seus pais e responsáveis,
com uma instituição de ensino.

Qualidade e diversidade das instalações, qualidade do
material didático, diversidade de atividades
extracurriculares (para educação básica), acesso dos
alunos, entre outros, são itens que influenciam tanto na
satisfação, quanto na fidelização.

Mas nenhum dos fatores influencia mais do que a equipe
da instituição.

Isso porque uma instituição de ensino não produz
nenhum bem material, físico, que os consumidores que a
procuram possam comprar e levar para casa.

Ou seja, uma instituição de ensino é uma prestadora de
serviço para seus clientes.

E dois fatores diferem o serviço prestado pela instituição
de ensino dos demais serviços que podemos contratar:

O primeiro é o nível de interação entre a prestadora e o
tomador do serviço. Poucos, ou nenhum, serviços que
possamos contratar possuem tanta interação conosco
como a educação.

O segundo é que o resultado desse serviço depende,
também, do tomador do serviço.

E é aqui que está o grande segredo das instituições de
ensino bem sucedidas.



Quando você contrata o serviço de um 
mecânico, por exemplo, a qualificação 
do profissional é importante para que 
ele atue corretamente no seu veículo e 
ponto. 
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Qualificação e Atualização

Não haverá nenhuma interação por parte do carro
quebrado com o mecânico.

O conserto vai depender única e exclusivamente da
qualificação do mecânico.

Já quando um aluno é matriculado na sua instituição de
ensino ele estará interagindo o tempo todo com os
profissionais que irão prestar o serviço.

E o resultado do serviço, diferente do caso do mecânico,
depende também da performance do aluno, de sua
dedicação e esforço.

E é aqui que entra a qualificação, e atualização, dos
profissionais da sua instituição. Em especial daqueles
que estão diretamente ligados ao processo de ensino e
aprendizagem: os professores.

Nesse caso, o melhor a se fazer é contar com a equipe
mais qualificada e atualizada que for possível.

Mesmo que para isso seja necessário investimento da
instituição de ensino. Aliás, é recomendável que haja
esse tipo de investimento.



A qualificação da equipe inicia no processo seletivo dos
profissionais da escola.

Busque contratar os melhores profissionais que seu
orçamento permite, fazendo um processo seletivo

criterioso que permita avaliar os diversos conhecimentos,
habilidades e atitudes que cada vaga requer.
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Por certo, o foco maior sempre será da área
pedagógica, verdadeira responsável pela execução do
serviço principal de toda e qualquer escola.

Mas o gestor não pode abrir mão de contar com bons
profissionais nas demais áreas de apoio, como setores
administrativos (principalmente aqueles em que há
contato com os alunos e/ou responsáveis).

Muito menos de mantê-los atualizados e qualificados.

Áreas como financeiro, secretaria e portaria são,
geralmente, o foco de insatisfação de alunos e/ou
responsáveis Detratores (veja mais sobre essa
classificação no capítulo 3).

Busque a Felicidade

Contar com os melhores profissionais na sua instituição é
apenas o primeiro passo para que a equipe da escola
seja um fator de satisfação e fidelização de alunos.

É necessário, também, que os profissionais estejam
felizes.



E felizes por trabalharem na sua instituição de ensino.

Conseguir essa felicidade não é um processo fácil e
exige muito da gestão.

Mas a satisfação da equipe influencia diretamente no
resultado comercial de uma instituição de ensino.

Afinal, quanto mais bem capacitado e envolvido com a
instituição, mais o colaborador gera clientes fiéis que,
por sua vez, acabam por trazer mais clientes.
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A seguir descrevemos algumas ações que podem trazer
resultado para a satisfação dos colaboradores da sua
instituição.

São dicas simples, que não exigem muito investimento e
que podem ser aplicadas em todas as instituições.



Dê Sentido a Cada Função: faça com que todos na sua
equipe percebam o quão importante seu trabalho é
para a fidelização dos alunos.

Reconheça e Valorize: dar feedbacks positivos, elogiar
e reconhecer o bom trabalho é parte vital para a
felicidade da equipe. 

Recompense e Comemore: resultados positivos devem
ser recompensados e comemorados, desde os mais
simples aos mais complexos.

Capacite Toda a Equipe: invista na capacitação de
todas as equipes e não apenas nas que, pela
natureza do negócio, mais exigem investimento.

Lembre-se, a fidelização dos alunos passa por todos!

As dicas abaixo podem ser encontradas, com mais
detalhes, no post Equipe Feliz, Cliente Satisfeito do Blog
da idk. 
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Atue na Retenção

A alta rotatividade de profissionais em uma empresa,
seja ela de qual ramo for, é negativa por diversos
aspectos: custos de contratação e demissão; custos
diretos e indiretos de treinamentos e aculturação; perda
de conhecimento; queda na produtividade; e perda de
credibilidade (entre outros).

Quando visualizamos esse cenário em uma instituição de
ensino, a questão fica mais complexa exatamente pelo
alto nível de relacionamento entre profissionais e

http://idksolucoes.com.br/post/equipe-feliz-cliente-satisfeito
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Pesquisa de Clima: avaliar o clima organizacional
periodicamente e atuar nos itens mais mal avaliados;

Comunicação Interna: caprichar na comunicação
com sua equipe e fazê-la participar das decisões da
sua gestão.

Cultura Organizacional: fortalecer a cultura da sua
instituição e fazer com que sua equipe sinta-se
pertencente a esta cultura.

clientes.

É possível afirmar que o pior efeito da alta rotatividade de
funcionários, principalmente os da área pedagógica, em
uma instituição de ensino é a perda de credibilidade.

Alunos e/ou pais e responsáveis ficam inseguros, não
confiam no processo educacional e tendem a buscar
por uma instituição que passe mais segurança.

Além desse, que é o maior problema da alta rotatividade,
não podemos desconsiderar seu efeito negativo na
própria equipe da instituição, que passa a atuar sob um
clima organizacional péssimo.

Se você chegou até aqui e já implantou os pontos que
descrevemos nas páginas anteriores desse E-book, sua
gestão já estará investindo na retenção dos profissionais.

Além daquelas dicas, vale também investir em:

Dessa forma é possível diminuir a rotatividade e garantir
maiores taxas de fidelização de alunos.



2.
Cultura
de CRM



Gestor, responda-nos uma dúvida: você conhece por
nome todos os seus alunos? Sabe, na educação básica,
exatamente quem são seus pais ou responsáveis e os
conhece por nome?

Se você é gestor de uma instituição de pequeno porte
possivelmente respondeu sim a essas duas questões.

Se não respondeu sim, hesitou ao lembrar que conhece a
grande maioria deles (alunos e responsáveis), mas que
talvez não saberia exatamente o nome de todos.

Normal.

Diríamos até que você está muito bem.

Mas, vamos complicar um pouco. Responda-nos se você
sabe exatamente todos os alunos, ou responsáveis, que:
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Estão
inadimplentes?

Tiveram alguma
dificuldade
pedagógica?

Tiveram alta taxa
de absenteísmo

no último
semestre?

Tiveram alguma
ocorrência

comportamental?

Estão
insatisfeitos
com a sua
escola?



Essas e muitas outras perguntas podem ficar sem
resposta quando feitas para 99% dos gestores escolares.

Isso porque, independente do porte, em grande parte
das instituições de ensino não há uma cultura de
gerenciamento do relacionamento com os alunos e/ou
seus pais e responsáveis.

Todos os fatos dignos de avaliação do relacionamento
aluno-instituição-família acabam ficando restrito a um
pequeno grupo de pessoas, que muitas vezes possuem
foco em outras questões, como pedagógicas ou
financeiras.

Essa cultura tem nome: Customer Relationship
Management, ou CRM para os mais íntimos.

Nasceu na década de 80 e tem origem 
na "simples" ideia de que é muito mais 
barato para uma empresa reter seus 
clientes, conhecendo-os ao ponto de 
antecipar suas necessidades, do que investir na
aquisição de novos clientes.

E ajuda a gestão das empresas a conhecer melhor seus
clientes, identificando comportamentos que possam
representar uma possível insatisfação, ou rompimento
da relação.

Algo que os gestores escolares, em muitos casos, fazem
baseados na memória, nas conversas de corredor com 
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Gerenciando o Relacionamento



coordenadores, professores, inspetores e equipe da
portaria/segurança, entre outros.

Não de uma forma sistematizada, com todos os
envolvidos treinados e acostumados a identificar
situações que podem, e devem, ser acompanhadas
durante o relacionamento.
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CRM na Educação

Apesar de todas as condições favoráveis, exatamente
por ter um relacionamento constante com seus clientes,
as instituições de ensino, de um modo geral, ainda pouco
desenvolveram uma cultura de CRM.

Na verdade, o que temos visto nos últimos anos é a
popularização, entre as instituições de ensino, de
ferramentas de CRM para auxiliar no processo de
captação de alunos.

O que já é muito bom.



Porém, com exceção de alguns grandes conglomerados
que atuam principalmente no ensino superior, a grande
massa das instituições de ensino ainda não aprimoraram
sua cultura de CRM.

Ou seja, utilizam o CRM apenas para a captação do
aluno, deixando a fidelização a cargo das conversas de
corredor e, muitas vezes, ao acaso.
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Implantando a Cultura

Se um dos pontos-chave para aumentar as taxas de
fidelização é conhecer e antecipar as necessidades do
cliente, e se é mais barato fidelizar um cliente atual do
que captar um novo, a principal tarefa de todos na
instituição passa a ser conhecer cada cliente.

Para isso, será necessário ampliar o uso da ferramenta
de CRM, que foi contratada para melhorar o processo de
captação de alunos, passando a listar nela as
informações relativas ao aluno no pós-matrícula.

E essa passa a ser uma atividade de todos os
colaboradores da instituição de ensino que têm contato
com os clientes. 

Eles devem ter acesso a essa ferramenta e fazer o input
das informações relevantes para o relacionamento.

E quais informações são essas?

Quem vai ter essa resposta é você, após implantar o
processo de input das informações e avaliar seu 



Desempenho pedagógico / acadêmico do aluno;
Absenteísmo;
Inadimplência e/ou negociações de bolsas e
descontos;
Participação em eventos da instituição;
Participação dos pais em reuniões pedagógicas
(educação básica);
Ocorrências de saúde e comportamentais durante as
aulas (principalmente educação básica);
Reclamações formalizadas através de agenda e/ou
aplicativo de comunicação;
Conversas dos responsáveis, ou do aluno fora do
período da aula, com professores sobre o
desempenho do aluno na matéria/curso;

resultado a cada rematrícula.

Sim, gestor, esse é um trabalho de longo prazo e que vai
exigir muita disciplina de todos os envolvidos.

Sugerimos começar alimentando sua ferramenta de
CRM, ou sistema de gestão, com as informações mais
básicas:

Pode-se incluir nessa lista toda e qualquer informação
que possa demonstrar insatisfação ou falta de
engajamento do aluno, ou de seus responsáveis, com a
instituição.

Essas informações formarão a base
de um sistema completo sobre os 
clientes da sua escola. É o primeiro 
passo para o foco no cliente.
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Existe uma diferença que muitos gestores não percebem,

e acabam confundindo os dois focos que uma instituição
de ensino deve ter.

O primeiro e mais importante é o foco no aluno, que está
diretamente ligado ao processo de ensino-
aprendizagem, onde a instituição, e seus profissionais,
buscam conhecer a necessidades pedagógicas de sua
comunidade, de seus alunos, para aprimorar o processo
individualmente.

Tudo isso dentro do processo de ensino e aprendizagem,

que ocorre durante as aulas e outras interações
pedagógicas daquele aluno com a instituição.

Já o foco no cliente engloba as preocupações do foco
no aluno e as extrapola, como análise de questões
financeiras, interação com a instituição, entre outras.

Ter foco no cliente em uma instituição de ensino básico
é, por exemplo, se preocupar com a segurança de pais e
responsáveis no momento de entrada e saída dos
alunos, ou com a satisfação de todos após a realização
de um evento.
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Foco no Aluno

Foco no Cliente

Foco no Cliente Educacional



Ou, numa escola de ensino técnico, no atendimento da
secretaria para resolver questões burocráticas, como a
expedição de comprovante de escolaridade, por
exemplo.

Essas situações extrapolam o processo educacional e
avançam para áreas em que, muitas vezes, a instituição
não foca seus esforços.

E são nesses pontos, muitas vezes, que a insatisfação
aparece e pode acabar com todo esforço pedagógico
da sua escola.

18



3.
Meça e
Melhore



A taxa de fidelização de alunos em uma instituição de
ensino é diretamente influenciada por uma outra taxa,
que pode auxiliar os gestores na predição de como será
o processo de rematrícula ao final do período.

A taxa de satisfação.

Não se pode acreditar, porém, que todos os clientes que
apresentem alguma insatisfação vão deixar a instituição
de ensino e nem que todos que estejam plenamente
satisfeitos vão continuar nela.

Existem alguns outros fatores que podem influenciar
nesse momento.

Mas, em nossos projetos de pesquisa de satisfação ao
longo dos últimos anos, pudemos perceber uma
correlação direta entre a taxa de satisfação e taxa de
fidelização.

O mais importante, no entanto, é que sua instituição não
só realize a pesquisa de satisfação, mas que aja em cima
de seu resultado, buscando ver quais processos
realmente necessitam de melhoria e quais clientes
precisam de uma aproximação com a escola.

E é exatamente nesse ponto que vemos muitas
instituições de ensino falharem.

Medir o índice de satisfação é uma excelente iniciativa.
Porém sua instituição só terá realmente foco no cliente
quando, além de medi-lo, passar a agir para melhorar a
experiência do cliente com seus serviços educacionais.
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http://idksolucoes.com.br/certificacao


Existem diversas metodologias para a realização da
pesquisa de satisfação. 

NPS, CSAT e CES são três das mais populares e, mesmo
que você não saiba exatamente o significado de cada
uma dessas siglas, é bem provável que em algum
momento você já tenha respondido a uma delas (ou até
já a aplicou na sua instituição).
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Escolha Sua Metodologia

N P S Net Promoter Score

C S A T Customer Satisfaction Score

C E S Customer Effort Score

Cada metodologia acima tem um objetivo específico e
sua utilização pode ocorrer de maneira isolada ou
conjunta, onde se consegue ter uma visão mais
detalhada da instituição.

O mais importante é, após escolher uma metodologia,
realizar as pesquisas sempre através dela. 

Nós recomendamos a utilização do NPS como a principal 



Net Promoter Score

Nossa ideia aqui não é explicar o funcionamento do NPS
e como realizar a sua aplicação.

Temos dois bons conteúdos no Blog da idk que é certo
que vão lhe ajudar nessas questões:

metodologia para instituições de ensino. Sua utilização
pode ser complementada com o CSAT, ainda no mesmo
formulário e com o CES em pesquisas de apoio.

É assim, por exemplo, que atuamos com as instituições
que são parceiras do Portal Indikação.
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NPS para Escolas, Um Guia
Completo Para Sua Aplicação

NPS Top-Down e NPS Bottom-Up
Aplicados às Instituições de

Ensino

Se você ainda não os leu, sugerimos fortemente a sua
leitura, pois neles explicamos detalhadamente a
aplicação da pesquisa NPS em instituições de ensino.

A pesquisa NPS tem se popularizado entre as instituições
de ensino por duas principais características: a
facilidade de aplicação; e a qualidade das informações
coletadas.

Além disso, a metodologia possibilita identificar a taxa de
satisfação dos alunos, pais ou responsáveis, pois através
dela é possível se calcular o índice NPS.

Em uma análise completa do NPS de uma instituição de

http://idksolucoes.com.br/post/nps-para-escolas
http://idksolucoes.com.br/lp-portal-indikacao
http://idksolucoes.com.br/post/nps-para-escolas
http://idksolucoes.com.br/post/nps-top-down-e-nps-bottom-up
http://idksolucoes.com.br/post/nps-top-down-e-nps-bottom-up


ensino, é possível obter o índice NPS geral da instituição e
o NPS por cluster, ou seja, por subdivisões tais como:
unidade, campus, curso, ciclo, série, turma, entre outros.

Além disso, através das classificações do perfil de cliente
(Promotor, Neutro ou Detrator) é possível identificar quais
clientes estão insatisfeitos com a instituição e porquê.
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Ao optar pela utilização do NPS na pesquisa de satisfação
da sua escola, é importante que as duas análises
descritas acima sejam feitas criteriosamente após a
coleta das respostas.

Quando se compara o índice geral da instituição com os
índices de suas subdivisões o gestor consegue identificar
turmas mais engajadas com a escola e turmas mais
insatisfeitas.

Com base nessa análise é possível identificar quais
colaboradores estão performando melhor na satisfação 



dos clientes e quais podem ser chave de insatisfações e
reclamações.

Mas, CUIDADO! 

Não se deve utilizar apenas essa análise para avaliar e
escolher os profissionais que continuarão na instituição
de ensino.

Recomendamos que a análise sobre o desempenho de
cada colaborador possa considerar o nível de satisfação
dos clientes com ele, mas não apenas isso.

Outra análise possível com o cruzamento dos índices é
sobre quais processos são melhor realizados para
algumas turmas em detrimento a outras.

Por exemplo é o processo de entrada e saída de alunos
na educação básica, que pode ser bem avaliado nas
turmas dos anos finais e mal avaliado nas turmas da
educação infantil.

Por fim, ao permitir que se identifique os clientes por
perfil de fidelidade à instituição, o NPS possibilita aos
gestores realizar o ponto principal de uma pesquisa de
satisfação: agir.
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Feche o Ciclo

A principal função de uma pesquisa de satisfação está
ligada ao índice ou aos depoimentos elogiosos.

O fundamental da pesquisa está longe disso.



A principal função da pesquisa de satisfação é permitir
que os gestores possam identificar quais são os maiores
gargalos do atendimento da sua instituição e atuarem
para sua melhoria.

Além disso, é um fator primordial que o aluno ou o
responsável que foi classificado como Detrator na
pesquisa tenha uma resposta da instituição sobre sua
satisfação.

Para isso damos o nome de fechar o loop.
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fechar o loop

Sempre que um cliente expressa, através de algum canal
oficial da instituição ele espera obter um retorno, mesmo
que esse retorno não atenda ou satisfaça aquela
demanda.

Afinal, se a instituição que saber a sua opinião e ele a
deu, é importante que haja essa continuidade no
processo e que o mesmo receba uma resposta para seu
apontamento.

Essa resposta pode ser um comunicado, uma ligação ou
até mesmo a realização de uma reunião para entender o
problema e propor uma solução.



Grande parte das insatisfações de alunos e responsáveis
é em torno de processos periféricos, que não impactam
diretamente na proposta pedagógica ou no processo de
ensino e aprendizagem.

Dessa forma, são insatisfações geralmente menos
complicadas de se lidar.

Apesar disso, é importante lembrar que o constante
relacionamento entre aluno (ou responsável) e
instituição de ensino pode potencializar a insatisfação
quando uma determinada demanda não é suprimida
pela gestão.

Por isso fechar o loop é tão importante e deve ser foco
do plano de ação da equipe tão logo o resultado da
pesquisa seja lido e analisado.

O fechamento do loop é um dos grandes responsáveis
pela satisfação dos clientes.
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4.
Comuni
que-se



A comunicação escola-aluno-família é um dos principais
elementos para aumentar a satisfação e, por
consequência, a fidelização de alunos.

Constantemente esse item aparece como o "calcanhar
de Aquiles" em escolas que fazem tudo certo, mas na
hora de se comunicar com os interessados acaba
pecando.

Muitos já foram os casos que os especialistas da idk
Soluções puderam observar instituições com uma
proposta pedagógica excelente, material didático e
infraestrutura de primeira linha, e baixa fidelização de
alunos.

Ao avaliar a satisfação dos pais e/ou alunos surge a
grande vilã: a comunicação.

Que está diretamente ligada com o primeiro item falado
nesse E-Book, pois para haver comunicação deve haver,
antes, quem a faça.

Equipe e comunicação estão, portanto, estritamente
ligadas.

E para que a comunicação seja clara, dinâmica e
objetiva, é necessário também investir na sua equipe.

Investir em treinamento.

Afinal, muitas são as informações produzidas no dia a dia
da escola e essa quantidade de informações exige que a
comunicação da escola com seu público siga esses três
padrões: clareza, dinamismo e objetividade.
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Você que está lendo esse material, imagine essas duas
situações abaixo:

"Você é responsável por uma criança de 9 anos que está
no 3º ano do Fundamental. No seu celular você tem
instalados aplicativos de redes sociais, banco e mais
alguns para uso profissional. E você instala do aplicativo
da escola da criança e, justo esse aplicativo, passa a
tocar a toda hora, em qualquer circunstância, sempre
causando distração em você".

"Você faz graduação em uma faculdade e tem uma aula
importante na noite de hoje. Você faz de tudo para não
perder essa aula, acaba deixando de participar daquele
encontro pós jornada com o pessoal do trabalho, pega
trânsito e transporte coletivo lotado e, quando chega na
aula, descobre que o professor não vai comparecer e
não avisou todos com antecedência".

Em ambas é possível perceber que a comunicação pode
ser um agente estressor na relação da instituição de
ensino com seus clientes.
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Comunicação e Satisfação

O excesso de comunicação por parte da instituição pode
causar fadiga no cliente, principalmente se a
comunicação é genérica e não atende o interesse
específico do cliente.

Há que se tomar cuidado, também, com o
excesso de comunicação mesmo quando
ela interesse ao cliente.



Por outro lado, ao pecar pela falta de
comunicação a instituição de ensino
pode causar transtornos de maiores
proporções, não só no exemplo que
apresentamos, mas também em outras
situações no dia a dia dos alunos e/ou seus responsáveis.

Encontrar o ponto de equilíbrio é fator crítico para o
sucesso da comunicação da sua escola com seus
clientes e só será possível encontrá-lo pesquisando o
nível de satisfação dos clientes com a comunicação da
escola.

Voltamos ao item anterior do e-book e percebemos que
a excelência se atinge apenas com um circulo virtuoso
de ações bem planejadas, executadas e acompanhadas
pela gestão escolar.

E, para ajudar a sua gestão, separamos algumas dicas 
 que vão tornar a comunicação da sua escola mais um
item de fidelização dos alunos.
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Alinhe a Comunicação Interna

Da mesma forma que o primeiro capítulo desse E-book é
dedicado à gestão da equipe da instituição, a primeira
dica sobre comunicação também olha para dentro da
instituição.

Tal como a onda que é formada com o cair de uma gota
em um balde d'água, a comunicação só chegará bem
fora da instituição se ela for bem conduzida
internamente primeiro.  



Para que a comunicação interna seja eficaz é importante
ter uma rotina de reuniões periódicas com a equipe, bem
como fazer com que a equipe participe de temas
estratégicos da instituição (como definição de metas e
objetivos).

Se a equipe for muito grande é possível montar grupos
de trabalho específicos e com um integrante responsável
por comunicar os demais colaboradores sobre o
andamento de cada grupo.
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Use a Tecnologia

Tanto na comunicação interna quanto na externa o uso
da tecnologia é muito bem vindo (senão obrigatório, até).

E a tecnologia pode ser aliada da comunicação da sua
instituição de diversas formas.

Na comunicação interna, por exemplo, sua escola pode
usar o WhatsApp para comunicados internos, divulgar
novidades e manter sua equipe atualizada.



Site: o site da escola é o principal ponto de
informação para alunos, pais/responsáveis. É onde a
divulgação da escola é mais completa. Deve estar
atualizado e conter uma seção de blog ou notícias. 
 Se a ele estiver vinculado o sistema de gestão, onde
os alunos podem consultar informações e realizar
ações burocráticas, o site passa a ter ainda mais
relevância para a comunicação.

Recomendamos, apenas, que a gestão tome os devidos
cuidados para não extrapolar os limites da lei trabalhista
e criar passivos indesejáveis a qualquer empresa.

Além dos grupos de WhatsApp, a tecnologia pode auxiliar
na comunicação interna com uma boa intranet, com
sistemas de gestão e com um bom CRM (desde que
atualizado com as informações de acordo com o que
apresentamos no item 2).

Já para a comunicação externa a lista de ferramentas
tecnológicas que podem ser utilizadas é extensa e inclui:
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Clique aqui e veja nosso post sobre Marketing Digital e
a relevância do site e redes sociais para a

comunicação externa

Redes Sociais: aliadas da instituição na comunicação
externa, as redes sociais permitem a divulgação para
"além dos muros" da sua escola. É um bom local para
divulgar novidades, apresentar a rotina da instituição
e posicionar a marca da sua instituição no mercado
em que ela atua.

http://idksolucoes.com.br/post/marketing-digital-para-escolas
http://idksolucoes.com.br/post/marketing-digital-para-escolas
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Aplicativo: muitas são as opções de aplicativo para
comunicação instituição-aluno ou instituição-família.
Sua utilização agiliza a comunicação e permite, além
de outras coisas, configurar corretamente o
direcionamento da comunicação, programar
lembretes e agendar eventos.

E-mail: talvez a ferramenta mais antiga de
comunicação na era digital, o e-mail ainda tem
grande importância tanto para o público interno
quanto para a comunicação com o público externo
(através de campanhas de e-mail marketing).

WhastApp: com o advento do Business WhatsApp é
possível sua instituição criar contas comerciais para
se comunicar com alunos e/ou pais e responsáveis.
Tanto para a comunicação interna, com os atuais
clientes, quanto para a externa, o WhatsApp é uma
boa solução para a comunicação da sua escola. 

Seja Claro e Transparente

A comunicação é um processo que exige no mínimo dois
agentes: o Emissor, que é quem porta e quer transferir a
informação; e o Receptor, que é quem irá receber a
informação.

Para que o segundo confie no primeiro há a necessidade
que este seja sempre claro e transparente na sua
comunicação.

Afinal, ninguém confia num emissor que falte com a
verdade ou tente a esconder de diversas formas.



A transparência das informações comunicadas é fator
determinante para aproximar todos, colaboradores,
alunos e/ou seus responsáveis, a instituição.

Por isso é importante deixar todos sempre muito bem
informados e certos de que as informações por eles
recebidas são verdadeiras e confiáveis.

A última dica, e definitivamente a não menos importante,
trata do caminho inverso da comunicação.

Em todas as dicas anteriores abordamos a escola (ou os
gestores) como agente emissor da comunicação.

Mas, além de falar, muitas vezes precisamos parar e
apenas ouvir.

Quando se trata do relacionamento com clientes, alunos,
pais e responsáveis, essa dica é ainda mais valiosa.
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Mantenha a Escuta Ativa

E ouvir apenas não é suficiente. É
necessário também entender e,
muitas vezes, atender as
demandas que surgem nessas
escutas.

Para ouvir, e entender seus clientes, sugerimos dispor de
diversos canais de escuta ativa.

Caixa de sugestão, pesquisa de satisfação, reuniões
(presenciais ou virtuais), troca de mensagens no app ou



via WhastApp, entre outros, devem ser canais de escuta
da gestão escolar.

Que podem, e devem, ser utilizados não apenas para
escutar alunos, pais ou responsáveis, mas também aos
colaboradores (equipe pedagógica, administrativa,
marketing e comercial, operacional, entre outras).

No caso da escuta aos clientes, reforçamos aqui a
necessidade da utilização de uma ferramenta de CRM,

onde deve ser centralizada toda a escuta captada pelos
diversos canais.

Assim aumenta a chance da comunicação ser um fator
positivo na avaliação de alunos, pais ou responsáveis.

35



5.
Os
VIP's



Imagine a seguinte situação:

Você é cliente há muitos anos de um determinado
restaurante na sua cidade.

Frequenta o local com sua família ao menos uma vez por
mês e conhece os garçons, gerente, equipe da cozinha e
até o dono, que de vez em quando passa na sua mesa
para dar um "olá".

Você até tem um cartão de fidelidade do restaurante que
permite a você 25% de desconto a cada dez refeições
que sua família faz naquele local.

Você é realmente um cliente fiel desse restaurante.

Mas, no intuito de angariar novos clientes (o que é
perfeitamente justo) o restaurante abre a seguinte
promoção:
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VENHA NOS CONHECER E GANHE

50% DE DESCONTO VITALÍCIO

Desconto  Especial



Qual seria a sua opinião sobre essa promoção?

E se você solicitasse tal benefício e o mesmo não fosse
dado?

É bem provável que você fique irritado, afinal de contas,
mesmo após tantos anos consumindo no mesmo lugar, o
máximo que você ganha é um desconto de 25% a cada
10 refeições. Nunca ninguém lhe ofereceu esse desconto
vitalício, quanto menos de 50%...

Pois é.

Se você é um gestor ou uma gestora escolar experiente
já sabe muito bem onde nós vamos chegar.
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Instituições Compram Clientes

É um circulo vicioso que quase todas as instituições de
ensino acabam entrando, muito por conta das próprias
instituições de ensino que fomentam esse círculo.

Ao definir um preço o gestor ou a gestora de uma
instituição de ensino deve considerar um bom percentual
para descontos e/ou bolsas.

Faz isso porque o cliente (aluno ou seu responsável)
adora ouvir o som da palavra "desconto". 

Na verdade "conseguir" um desconto é uma forma do
cliente sentir-se por cima em uma negociação, mesmo
que esta seja negativa para ele.



Ao conseguir altos percentuais de
desconto o cliente não se questiona
como foi possível, ainda mais quando
tratamos de serviços educacionais
(com longa duração e altos custos).

E, para ganhar aquela matrícula, a

Vamos pegar o exemplo do cliente do restaurante e
transportá-lo para a sua instituição de ensino.

Imagina como se sente um pai de aluno ao descobrir
que, estando com três filhos matriculados desde o
berçário (sendo que o mais novo já está no 6º ano do
Fundamental) seu percentual de desconto é menor do
que o do vizinho dele, que acabou de matricular o filho 
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Sou Importante #sqn

escola acaba aderindo a este "jogo de poder" e concede
altas taxas de desconto.

Esse desconto nada mais é do que o quanto a sua
instituição topa pagar para conseguir aquele aluno.

Ou seja, por quanto sua instituição consegue comprar
aquele cliente.

Essa prática é negativa sob diversas perspectivas, mas
vamos aqui nos manter em apenas uma deles.

Talvez a mais danosa.

A do cliente que já está na instituição.



único na sua instituição.

Certamente ele não vai sentir que todo o relacionamento
que manteve com a sua instituição ao longo dos últimos
anos tenha valido à pena.

Ele não vai se sentir importante para a sua instituição.

E possivelmente uma das primeiras reações dele seja
entrar no comportamento de manada e ir buscar uma
instituição que realmente entenda o valor que ele tem e
se importe com ele.

Ou seja, ele vai buscar alguma instituição que pague
mais por suas três matrículas.
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Está há mais tempo em sua instituição;

Possui melhor desempenho acadêmico;

Tem mais filhos matriculados (na ed. básica);

Realiza mais cursos na sua instituição;

Não é errado que sua instituição tenha uma política de
bolsas e desconto.

Mas, se o foco é no cliente e se é mais barato fidelizar do
que conquistar um aluno, que tal sair desse mar agitado
dos descontos para captação e começar a navegar num
oceano tranquilo de descontos para fidelização?

Estruture uma política de descontos que recompense
quem:

Ou seja, que tal começar a valorizar aqueles clientes que
já trouxeram mais receitas para a sua escola?

E essa valorização não precisa ficar, necessariamente,
na política de bolsas e descontos.

Quer um exemplo?

Que tal isentar os clientes VIP's da sua instituição das
taxas de participação nos eventos (como o Dia das Mães
ou Festa Junina)?

Ou, ao final do período letivo, enviar para os clientes VIP's
um brinde exclusivo que demonstre o quanto sua
instituição se importa com ele.
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Valorize Quem Vale



Ou, quem sabe até organizar um evento de final de ano
para os clientes que se enquadrem nesse perfil e ex-

alunos?

Formas de valorizar e demonstrar a importância que
seus clientes mais fiéis têm são muitas.

Há, porém, que se tomar alguns cuidados para que essas
ações não surtam efeito contrário aos demais alunos da
instituição.

Ainda mais se você decidir mudar sua política atual, de
descontos na captação, para a política de descontos na
fidelização com muitos alunos com contrato válido.
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Alterando a Política

O primeiro cuidado a se tomar ao alterar a política é
comunicar bem essa mudança para os atuais alunos
e/ou seus responsáveis.

É certo que os que forem perder desconto irão ficar
insatisfeitos num primeiro momento e sua gestão deve
mostrar para esse grupo que, ao longo do tempo essa
política visa beneficiá-lo também.

Em paralelo é válido rever sua tabela de valores, pois se
sua instituição não vai mais conceder descontos na
captação, não há porque manter aquela margem alta
para negociação, não é mesmo?

Equalize o valor de entrada e reajuste os descontos já
concedidos para essa nova realidade. 



Por fim, treine sua equipe, principalmente a de
atendimento para matrícula.

Uma instituição que não possui uma política de
descontos para a captação deve deixar isso bem claro
no primeiro contato do aluno.

E isso passa por ter uma equipe acostumada a esse novo
cenário.

Além disso, sua equipe deverá ter o novo discurso na
ponta da língua assim que entrar o primeiro interessado
na matrícula.
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Dica
Final



Com ele implantado e em funcionamento sua escola
passará a ter menos gastos na captação, terá clientes
sempre satisfeitos e uma equipe feliz em realizar o
trabalho pedagógico.

DA GESTÃO EDUCACIONAL
Círculo Virtuoso dos 4 ÇÃOS

Todas as ações aqui propostas buscam desenvolver na
sua instituição o:
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satisfação

fideli
zação

indicação

capta
ção



Sobre
a idk



idksolucoes.com.br

Quer Implantar Essas
Ações na Sua Instituição?

A idk Soluções tem a Assessoria ideal para a sua
instituição de ensino.

Na assessoria de
marketing da idk
Soluções nós focamos
as ações para aumentar
a satisfação dos alunos
e/ou responsáveis,
elevando os níveis de
fidelização e
trabalhando ações para
promover o processo de
indicação. 

Quer conhecer mais? Clica no botão abaixo e preencha
o formulário de contato do nosso site que enviamos uma

proposta sem compromisso.

Eu Quero a 

Assesoria idk

http://idksolucoes.com.br/contato
http://idksolucoes.com.br/contato
http://idksolucoes.com.br/contato


Acompanhe nossas
redes sociais

Blog da idk

http://facebook.com/idksolucoes
http://instagram.com/idksolucoes
http://linkedin.com/company/idk-solucoes-em-gestao-educacional
https://www.youtube.com/channel/UCmNYwJitGNzQqFf44pvzc-A
http://idksolucoes.com.br/blog
http://idksolucoes.com.br/blog

