
ESTÁ ABERTA A TEMPORADA
DE CAÇA AOS ALUNOS
Bom atendimento aumenta as chances de conquistar novos alunos e manter os atuais

O
utubro é o mês crucial pa-
ra todas as escolas particu-
lares do país: é o início do
período de matrículas. É es-

se momento que vai definir como será o
próximo ano letivo da instituição, prin-
cipalmente do ponto de vista financei-
ro. A hora da matrícula é a chance que
a escola tem de mostrar sua estrutura fí-
sica, sua metodologia de ensino, a gra-
de curricular, atividades extraclasse,
além de tirar vantagem do contato pes-
soal. Porém, boa parte das escolas ainda
não se planeja para atender, com eficiên-
cia, a demanda de atuais "pais-clientes"
e possíveis "pais-clientes" que as procu-
ram nesse período, e acabam perden-
do alunos para a concorrência. "Como a
competitividade é muito grande entre as
escolas, qualquer deslize nesse momento
pode significar não matricular um alu-

no, o que é muito ruim" explica a direto-
ra da Húmus Consultoria Educacional,
Sônia Simões Colombo.

Em um mundo globalizado, com
grande oferta de produtos e serviços, as
pessoas se habituaram a escolher mui-
to e, assim, tornaram-se mais exigen-
tes. E essa tendência não seria diferente
com relação à escolha do local onde pais
e mães deixam, todos os dias, seus bens
mais preciosos: os filhos. Na luta por es-
sa grande responsabilidade, ganha a es-
cola que se diferenciar, não só nos ser-
viços, mas no atendimento ao público.
"Existem dois grupos de instituições de
ensino: as que são bastante profissiona-
lizadas, que têm planejamento e muitas
práticas de bom atendimento aos clien-
tes, e as instituições que têm grande di-
ficuldade de implantar uma política
baseada no bom atendimento, por acre-

ditar que isso não é compatível com a fi-
nalidade da escola", diz o consultor edu-
cacional Victor Aguiar.

Para garantir que a sua escola faça
parte do seleto grupo das instituições
profissionalizadas, que contam com
atendimento diferenciado, o treinamen-
to de sua equipe é indispensável. E todos
os aspectos devem ser reavaliados, desde
o atendimento telefônico até a apresen-
tação pessoal da equipe que atende dire-
tamente ao público externo. "A campa-
nha de matrículas das escolas não deve
iniciar só no segundo semestre ou, pior,
em outubro. Todo dia é dia de vender
matrículas", diz a especialista em mar-
keting educacional Ana Célia Ariz.

Se as tarefas do dia-a-dia lhe impedi-
ram de pensar em novas estratégias para
tornar o período de matrículas para 2009
mais eficaz, inclua essa meta no plane -



jamento de atividades do próximo ano.
É um trabalho de médio a longo prazo
e precisa envolver todo o quadro funcio-
nal. De nada adianta garantir um aten-
dimento de primeira linha no momento
da matrícula, se não há uma continui-
dade na qualidade do serviço educacio-
nal prestado. "E uma soma de esforços:
bom atendimento, equipe motivada e
qualidade no ensino", fala Aguiar.

Pensando em lhe auxiliar nesse tra-
balho, a revista Gestão Educacional pre-
parou um pequeno guia, que traz dicas
de ações estratégicas que podem mudar
a imagem da sua instituição diante de
pais e alunos. Algumas sugestões po-
dem ser colocadas em prática imediata-
mente.

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA
O primeiro passo para iniciar as mudan-
ças no atendimento ao público é o ges-
tor enxergar a escola como uma empresa
que tem metas a cumprir, que tem cola-
boradores (membros da secretaria, coor-
denação, inspetores, corpo docente, equi-
pe de limpeza), clientes externos (pais e
mães ou a pessoa responsável pela con-
tratação do serviço) e consumidores do
serviço, ou seja, os alunos.

A instituição de ensino precisa ter
uma linha de atuação definida por meio
de conceitos empresariais básicos, como
visão, missão e valores. Convoque todos
os colaboradores da escola a participar
desse momento. São essas definições que
orientam o caminho a seguir, e a partir
delas são traçadas as estratégias de ações,
com foco em resultados. E importante
salientar que os conceitos básicos da es-
cola devem ser condizentes com a sua re-
alidade, para que possam ser cumpridos.
Após essa primeira etapa, é hora de pen-
sar no que há de mais importante dentro
de qualquer empresa: os colaboradores.

MOTIVAÇÃO DA EQUIPE
Leia as perguntas a seguir e reflita sin-
ceramente: como é a equipe atual que
trabalha na escola? São pessoas felizes
e motivadas? O que essas pessoas repre-
sentam para a escola? Elas são valori-
zadas? O que a instituição faz para mo-
tivá-las e mostrar a elas o quanto são
importantes?

Independentemente das respos-
tas que vieram à sua cabeça, certamen-
te a sensação de "podemos fazer algo a
mais" veio à tona. Esse é o sentimento
desejado. Uma equipe feliz e motivada é

composta por pessoas que se sentem im-
portantes dentro de um contexto e sabem
que fazem a diferença. Por isso, invista no
endomarketing da escola. O endomarke-
ting, ou marketing interno, é uma ferra-
menta muito utilizada para estimular o
envolvimento dos funcionários com os
objetivos da empresa, promovendo um
trabalho em equipe sintonizado, no qual
todos sabem o que fazer e porque fazer.

Realize reuniões com a equipe admi-
nistrativa da escola para discutir a res-
peito dos erros e acertos que cometeram
na campanha de matrículas passada.
Encare os erros como aprendizado e aca-
te sugestões que aumentem o número de
ações acertadas. Organize-se para o pró-
ximo período de matrículas e deixe todos
cientes de suas funções naquele momen-
to. Para estimular ainda mais o desem-
penho profissional da equipe, estabeleça
desafios e não esqueça de criar uma polí-
tica de premiação. A cada bom resultado
alcançado, recompense a equipe. Para
isso, use a criatividade. Crie comemo-
rações semanais, promova passeios tu-
rísticos dentro da própria cidade ou traga
algum palestrante para um evento espe-
cial. Enfim, aja de acordo com as condi-
ções financeiras da escola.



ATENDIMENTO NOTA 10
Esse é o ponto em que muitas institui-
ções deixam a desejar e acabam perdendo
alunos. Para alguns especialistas, o bom
atendimento já não é mais um diferencial,
mas uma obrigação das escolas. Existem,
basicamente, três formas de contato direto
com o cliente externo: por telefone, e-mail
e pessoalmente. Para garantir um atendi-
mento satisfatório, independentemente da
forma de contato, alguns cuidados devem
ser tomados. Crie um livreto com dicas de
bom atendimento para sua equipe e deixe
em um local de fácil acesso. Assim, todos
lembrarão como agir e você conseguirá es-
tabelecer um padrão de comportamento
interno.

Confira algumas sugestões para um
melhor atendimento nos três tipos de
contato:

1. ATENDIMENTO TELEFÔNICO
• Ao ouvir o telefone tocando, atenda o

mais rápido possível;
• Mantenha um leve sorriso na voz;
• Diga o nome da instituição, o seu nome

e cumprimente o ouvinte;
• Ouça com atenção a solicitação do inter-

locutor, sem interromper;
• Caso não saiba responder as perguntas,

encaminhe a ligação para alguém que
saiba;

• Seja claro(a) e objetivo(a);
• Crie o hábito de anotar recados no mo-

mento da ligação, evitando esqueci-
mentos;

• Jamais informe o preço da mensalidade
sem antes falar da infra-estrutura e dos
diferenciais da escola;

• Caso sinta no interlocutor o interesse
em conhecer a escola, convide-o para
uma visita;

• Ao final do contato, sempre agradeça
pela ligação.

2. ATENDIMENTO PRESENCIAL
Certamente, esse é o contato mais im-
portante com o cliente externo. Se vo-
cê conseguiu atraí-lo para dentro da
escola, esforce-se, seja atencioso e uti-
lize todo o seu conhecimento para
conquistá-lo. Para o consultor Victor
Aguiar, o fechamento da matrícula de-
pende muito da aplicação de técnicas
de vendas no atendimento ao cliente
(veja box). Outras dicas:

• Cuide de sua apresentação pessoal: ela
também conta pontos;

• Receba o visitante com um sorriso;
• Escute-o com atenção, se necessário fa-

ça perguntas;
• Chame a pessoa pelo nome, seja cortês,

ofereça água/café/chá;
• Inicie a apresentação da escola falando

sobre os pontos fortes da instituição;
• Enfatize principalmente a série de inte-

resse do visitante;
• Explore o "medo da perda", falando do

número restrito de vagas;
• Após tirar as dúvidas do visitante, con-

vide-o a dar um passeio para conhecer
as instalações da escola;

• Somente depois de ter apresentado to-
das os diferenciais, fale de valores de
matrícula e mensalidade;

• Deixe um material de divulgação da es-
cola com o interessado e questione se
ainda há dúvidas;

• Caso o visitante demonstre satisfação e
interesse, busque o fechamento, convi-
dando-o a realizar a matrícula.

3. ATENDIMENTO VIRTUAL
• Mantenha o site da instituição sempre

atualizado;
• Eleja um responsável por responder e-

mails;
• Responda e-mails em, no máximo, 48

horas;
• Crie um boletim virtual periódico com

novidades da escola.

CUIDE DO AMBIENTE DA SALA DE
MATRÍCULAS
Como diz o ditado, "a primeira impres-
são é a que fica". Um ambiente desagra-
dável, mal-cuidado e desorganizado pode
espantar até os menos exigentes. Durante
o período de matrículas, reserve um espa-
ço amplo para a sala de atendimento, que
acomode os atendentes e os clientes. Não
esqueça de colocar cadeiras para os que
aguardam a vez. Aliás, tente diminuir ao
máximo o tempo de espera - quanto me-
nos tempo a pessoa esperar o atendimen-
to, melhor. Mantenha a sala de matrícu-
las limpa e organizada. Deixe para fazer os
"lanchinhos" na cantina da escola ou em
local apropriado.

Atitudes simples como estas vão agir
a seu favor e ajudar a sua escola a ter um
próspero e feliz novo ano letivo. G

TÉCNICAS DE VENDAS DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS

1 Planejar a venda - defina quais
são os objetivos a serem alcançados

pela equipe de vendas. Conheça o
perfil do cliente (pais ou respon-
sáveis) e do consumidor (alunos).

Conheça quem são os concorren-
tes, sua política comercial, pontos
fortes e fracos.

2 Abordar o cliente - seja objeti-
vo, simpático e solícito. Escute mais
e fale menos, mas faça perguntas

para entender a necessidade do
cliente. Não o deixe ir embora sem
tentar algum tipo de compromisso,

como uma pré-matrícula.

3 Apresentar e demonstrar
apresente o serviço, destacando os
pontos fortes, as vantagens e be-

nefícios. Encante o cliente passean-
do pela escola, mostrando o ma-
terial didático, o site da instituição;

mostre o que você acredita que
possa fazer a diferença na decisão
dele. E lembre-se: os valores sem-
pre ficam por último.

4 Lidar com objeções - a objeção
é sinal de interesse. Deixe o clien-
te fazer suas perguntas, ouça aten-
tamente. Não enfrente o cliente -

tente compreendê-lo, enfatizando
os pontos fortes da escola.

5 Buscar o fechamento - esta é a
hora de avaliar as reais possibilida-
des de concretizar a venda. Ao sinal
positivo do cliente, ou seja, ao per-

ceber que ele demonstra interesse,
instigue-o a fechar a matrícula.



Pode ou não pode? Poucos assun-
tos no meio educacional e empre-
sarial são tão divergentes quanto
a questão do cooperativismo. Não

me refiro às cooperativas educacionais -
tipo societário de que se reveste uma mi-
noria das instituições brasileiras e sobre
o qual não há muitos questionamentos
- mas à utilização efetiva de cooperati-
vas de profissionais autônomos pelas es-
colas e universidades para o desempenho
de atividades internas.

Adianto-me em afirmar que po-
de. Afinal, a lei 5.764, de 16 de dezem-
bro de 1971, define a Política Nacional do
Cooperativismo e reveste de validade as
pessoas jurídicas dessa espécie. Isso signi-
fica que, pelo menos em tese, não há ile-
galidade na existência de cooperativas de
trabalho, nem na contratação de seus ser-
viços por outras empresas, aí incluídas as
instituições particulares de ensino.

A própria Consolidação das Leis do
Trabalho é expressa no art. 442, pará-
grafo único, ao afirmar: "Qualquer que
seja o ramo de atividade da sociedade
cooperativa, não existe vínculo empre-
gatício entre ela e seus associados, nem
entre eles e os tomadores de serviços da-
quela."

Pronto. Já entendemos a teoria. Só
falta assimilar a prática. O problema
não se concentra na mera assinatura
do instrumento contratual - eis que se
trata de negócio jurídico válido e auto-
rizado por lei, como vimos - mas na for-
ma de condução dos serviços pela escola
contratante e pelos executores contrata-
dos, que podem desvirtuar a autonomia
apregoada pelas entidades cooperativas

e seus integrantes para uma verdadeira
fraude na relação empregatícia.

Qualquer gestor educacional que de-
seje a utilização de serviços cooperados
deve ter em mente que eles não são exa-
tamente semelhantes ao trabalho desen-
volvido pelos empregados. O argumento
tentador da redução de custos não deve
ser o único a motivar essa modalidade
de contratação, sob pena de um passivo
trabalhista considerável ser acumulado a
longo prazo.

Esse risco é motivado pela chamada
"primazia da realidade", princípio traba-
lhista que move o Judiciário a priorizar
a realidade dos fatos em contraponto aos
documentos escritos. Em outras palavras:
a contratação regular de uma cooperativa
legalizada não indica por si só que o tra-
balho desenvolvido não será com víncu-
lo empregatício, pois serão averiguadas as
condições em que ele foi desenvolvido.

Algumas questões são preponderan-
tes. Uma delas é a subordinação entre o
executor da tarefa e o dono do negócio.
Se um cooperado é classificado como au-
tônomo, não poderia ter um superior hie-
rárquico nem submeter-se a ordens pes-
soais de nenhum tipo. Mas como obter
os resultados esperados de um profissio-
nal sem que ele tenha um comando di-
reto para as tarefas? Pois é nesse ponto
que nós, contratantes, precisamos mudar
nossa forma de agir.

É bem verdade que alguns órgãos pú-
blicos já demonstraram uma certa ten-
dência preconceituosa em relação ao
trabalho cooperado. Não são poucos os
agentes fiscais que consideram ilegal a
simples utilização de uma cooperativa

desse tipo, e aplicam grande rigidez na
interpretação da norma.

Trata-se de um exagero, pois a ilega-
lidade só poderia ser constatada após de-
talhada investigação e o aparecimento de
evidências reais de que não há autonomia
nos serviços prestados por cooperados.

Sobre esse tema há um projeto de lei já
aprovado na Câmara dos Deputados que
deverá trazer maior transparência nessa
modalidade de contratação e, espera-se,
amenizar o entendimento dos órgãos fis-
cais e judiciais. Pelas novas regras, des-
tinadas a assegurar direitos básicos dos
trabalhadores, as retiradas dos coopera-
dos não poderão ser inferiores ao salário
mínimo nem ao piso da categoria. Além
disso, a duração do trabalho e o repouso
para descanso terão condições equivalen-
tes às dos empregados.

Inegavelmente, as peculiaridades do
setor educacional privado compreendem
obrigações indiretas ligadas à função so-
cial do ensino. Se para nós, gestores edu-
cacionais, a otimização de recursos e re-
dução de custos são itens obrigatórios
para garantirmos a manutenção da qua-
lidade no ensino, para a comunidade há
um interesse na plena legalidade de nos-
sas operações. Por isso, se optarmos pe-
lo uso do sistema cooperativista, o míni-
mo que se espera é a observância estrita
às regras próprias aos tomadores de servi-
ços, sob pena de as vantagens iniciais se
transformarem em grandes dores de ca-
beça ao longo do tempo.
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