
ada serviço ou produto da
sua escola tem uma ima-
gem e uma identidade. A
imagem é a percepção que

os clientes têm daquele serviço ou
produto. A "nota" que, segundo eles,
é dada para os principais atributos. Já
a identidade é a percepção que a em-
presa educacional e seus funcioná-
rios têm.

Saber o que os seus clientes
acham dos atributos do seu serviço/
produto é primordial para a deter-
minação dos objetivos e estratégias
de marketing da escola. O gráfico
Imagem X Identidade foi criado para
facilitar a visualização dessa diferen-
ça de percepções entre empresa e
clientes.

COMO FUNCIONA
Em primeiro lugar você precisa esco-
lher os atributos que quer "medir" de

um determinado serviço ou produto.
Faça uma pesquisa interna com a sua
equipe para definir quais são as ca-
racterísticas mais importantes que
devem ser levadas em conta.

O segundo passo é elaborar uma
tabela com os atributos definidos e
pedir para que os clientes dêem uma
nota de O a 5 para cada um deles.
Após colher as respostas, estabeleça
uma média entre as notas (some as
notas e divida pelo número total
delas), para cada um dos atributos.

Sem mostrar os resultados, ré una
a sua equipe e peça que cada um dê
também uma nota de O a 5 para os
mesmos atributos. Faça o mesmo
processo: tire uma média das notas.

Una os dois resultados e desen-
volva um gráfico (tipo radar) para
encontrar uma linha referente à ima-
gem e uma linha referente à identi-
dade da escola.
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GRAFICO IMAGEM
X IDENTIDADE



ESTRATÉGIA

COMO ANALISAR
Geralmente as empresas, ao apli-
carem essa ferramenta, descobrem
que a imagem que ela faz de si (sua
identidade) é diferente da imagem
que os clientes têm dela. Essa dife-
rença pode causar muitos proble-
mas, mas também identifica uma
grande oportunidade de melhorar e
aprimorar.

Vamos utilizar o exemplo abai-
xo, da escola X, para demonstrar
como utilizar um gráfico Imagem x
Identidade.

EXEMPLO PRÁTICO
O diretor da escola X queria saber
como pode incrementar a venda dos
uniformes. Para isso, aplicou o grá-
fico Imagem x Identidade. Foi de-
finido com a equipe que os princi-
pais atributos do uniforme são: cor,
modelo, material e preço.

No dia seguinte, pediu para os
funcionários solicitarem aos alunos
e pais uma nota de O a 5 para essas
características. Após uma semana,
somou-se todas as notas e dividiu
pela quantidade de notas que tinha,
tirando, assim, uma média. As no-
tas foram:
cor: 4,3; modelo: 3,9; material: 4,8;
preço: 3,2

Depois disso, reuniu sua equipe
e pediu que cada funcionário desse
também uma nota, de O a 5 para os
mesmos atributos... e a média que
encontrou foi:
cor: 4,7; modelo: 3,5; material: 3,6;
preço: 4,6

Ao unir os resultados o diretor
percebeu que a sua escola tinha
uma identidade diferente da ima-
gem que os seus clientes tinham.
Percebeu que nos quesitos cor e pre-
ço a escola achava que era melhor.
E nos quesitos modelo e material
achava que era pior do que
realmente era.

Para uma escola ser bem-suce-
dida, aumentar sempre o número de
alunos e ter uma gestão eficiente
é preciso que ela conheça
muito bem seus serviços e
produtos, bem como os
benefícios que
podem ser
gerados para
os seus PREÇO
clientes. O
resultado disso
seriam duas linhas
idênticas de imagem
e identidade.

O que esse gráfico
mostra é que a instituição
não conhece tão bem assim
seus clientes, pois há uma
diferença de percepções - há uma
diferença entre as linhas da imagem
e identidade.

É muito comum, na primeira vez
que fazemos o gráfico, que apareça
uma diferença entre essas percep-
ções. A boa notícia é que encon-
tramos aqui uma excelente opor-
tunidade de ajustar isso.

COMO ALINHAR AS PERCEPÇÕES
Quando a imagem é maior que a iden-
tidade: isso significa que os seus clien-
tes vêem mais valor no seu serviço ou
produto do que a própria escola. Isso
geralmente acontece porque há uma
falta de conhecimento de como os
clientes utilizam e se beneficiam com o
seviço/produto. Você pode resolver isso
colhendo mais informações dos seus
clientes (através de perguntas).

Quando os clientes percebem um
valor maior no seu produto ou servi-
ço, isso também permite que você
cobre mais pela mesma solução.
Permite ainda que você tenha auto-
maticamente uma vantagem compe-
titiva sobre os seus concorrentes,
fortalecendo-se no mercado.

Quando a imagem é menor que a
identidade: o maior problema está
aqui - quando a escola acha que é
melhor do que o cliente percebe. Isso
geralmente acontece:
1 Por falta de treinamento de quem

está em contato direto com os
alunos e pais.

MODELO

4,8
MATERIAL

IMAGEM

IDENTIDADE

2 Por falta de educação do cliente: a
escola não educou corretamente
quanto aos atributos do serviço/
produto.

3 Por falha na comunicação: a
escola comunicou erroneamente
seu produto/serviço, dizendo que
os clientes receberiam X, mas na
verdade receberam Y.

Se o seu gráfico Imagem x
Identidade apresentou esse resul-
tado, é importante que você reveja
tudo o que está sendo usado na
comunicação com seus clientes e
potenciais clientes. É preciso adap-
tar a expectativa deles com o que de
fato será entregue.

É muito importante que a escola
identifique em que situação está e,
através das dicas apresentadas aqui,
adeque a sua identidade à imagem.
Dessa forma, ganhará muito mais
força no mercado e satisfação dos
alunos e pais. G
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Text Box
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