
O QUE OS ALUNOS QUEREM
DE SUAS INSTITUIÇÕES?

D
ez entre dez empresas mo-
dernas se fazem essa per-
gunta todos os dias: o que o
consumidor quer de mim?

É a pergunta que não quer calar. Ora,
empresas de pesquisas existem e pros-
peram por causa dessa simples pergun-
ta. Se você tem essa dúvida, parabéns:
você é normal. E parabéns novamen-
te, porque é sinal de que você se preo-
cupa com isso. Reprovável é não ter es-
sa preocupação. Ainda mais quando a
empresa é uma escola, e tem como pú-
blico o "bicho" mais esquisito e mutá-
vel da natureza humana: o jovem.

Empresas de comunicação que
têm o jovem como foco investem pe-
sada e incessantemente nesta impor-
tante ferramenta. Um exemplo é a
pesquisa "Universo Jovem" da MTV,
que está na sua quarta edição. Em ca-
da uma delas um universo diferente
foi descoberto.

O Núcleo Jovem da Editora Abril
não faz diferente. Além de investir,
em 2008, em uma enorme pesquisa
chamada "Os Novos Consumidores",
ele ainda mantém um grupo de ado-

lescentes fulltime em sua folha de pa-
gamento, com crachás, carga horá-
ria, sala, cargo, tudo. O que fazem?
Palpitam sobre as matérias das revis-
tas jovens da Abril.

Eis dois exemplos de empresas "an-
tenadas" e que precisam conhecer seu
público para ter sucesso. Guardadas as
devidas proporções, sua escola deve fa-
zer o mesmo, ainda que não tenha um
orçamento tão grande para destinar à
pesquisa. Mesmo assim, procure usar
alguns instrumentos para tentar en-
tender o pensamento de seu público.

Nessa mesma coluna, já escrevi
sobre a internet como instrumento de
investigação do pensamento jovem.
Sim. A internet pode nos dar claros
sinais e quase sem custo. Na minha
agência de publicidade, por exemplo,
já é de praxe "fuçarmos" na rede tudo
o que for possível sobre determinado
produto ou serviço antes de criarmos
qualquer campanha. Temos até um
especialista nisso na agência. Ele é,
claro, um jovem de perfil geek (pesso-
as peculiares ou excêntricas, obceca-
das com tecnologia). Isso é pesquisa,

mesmo sem uma empresa de pesqui-
sa, e é a melhor coisa que inventaram
depois da bola de cristal.

Faça, pelo menos a cada dois
anos, uma pesquisa. Contrate pro-
fissionais do ramo e descubra o que
pensam e o que querem seus alunos.
Descubra o que pensam de você e de
sua marca.

Entre uma pesquisa e outra, use
a internet, as redes sociais, o Twitter
e faça muitas enquetes em seu por-
tal. Com isso, você vai estar mais
próximo da realidade, sem viver no
mundo de suposições e achismos
que costuma imperar nas salas e ga-
binetes de alguns gestores.

Saia mais da sua sala de traba-
lho. Ouça seus alunos. Passeie pelos
corredores. Olhe nos olhos do seu
público. Respire o ar que eles respi-
ram. Use o banheiro que eles usam.
Coma na cantina. Isso é grátis. E po-
de fazer toda a diferença. G
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