
crise econômica e a instabi-
lidade do mercado já afetam
a confiança do consumidor,
que nunca esteve tão receo-

so. Segundo estudo divulgado no fi-
nal de março pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), o índice de Confiança
do Consumidor (ICC) caiu 0,7% entre
fevereiro e março, passando de 94,9
para 94,2 pontos, e atingindo assim

o menor nível da série, iniciada em
setembro de 2005. No mesmo perío-
do, a parcela dos consumidores con-
fiantes com o presente momento di-
minuiu de 8,4% para 7,4%, enquanto
a dos que vêem a situação a tua l como
ruim aumentou de 51,2% para 52,5%.
O estudo ainda mostrou que o per-
centual de consumidores que preten-
dem gastar mais com bens duráveis
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"EM TEMPOS DE
CRISE, O IDEAL

É FOCAR NA
MANUTENÇÃO

DOS ALUNOS QUE
JÁ POSSUI. AÇÕES
DE FIDELIZACÃO

SÃO AS MAIS
INDICADAS"

nos próximos seis meses caiu de 7,2%
para 6,7%-

Mesmo com tal cenário, as esco-
las particulares de todo o país foram
na contramão e registraram aumen-
to no número de novos alunos este
ano. Pesquisas apontam que um dos
setores que mais contrataram foi o
de educação, até porque a economia
no primeiro semestre de 2008 estava em
um ótimo período. Mas, no ano corren-
te, devido ao crescimento no número de
desempregados no país, o que se es-
pera é um aumento da inadimplên-
cia. Segundo a Federação Nacional
das Escolas Particulares, ainda não
há previsões para 2010, mas "se até
o fim de 2009 não houver recoloca-
ção dos profissionais dispensados,
talvez haja mesmo uma queda nas
matrículas", a f i rma o presidente da
Federação, José Augusto de Matos
Lourenco.

Às escolas resta observar até que
ponto serão afetadas, ou então agir
antecipadamente, convencendo o
cliente sobre as vantagens de con-
tinuar pagando por seus serviços -
mesmo que para isso seja necessário
recorrer a atrativos financeiros, como
promoções. O professor de marketing
do Centro Universitário FAE, Marcos
Kathalian, afirma que, por se tratar
de um fator econômico, o mais indi-
cado é o oferecimento de facilidades
de pagamento, como parcelamento
e descontos. "Em tempos de crise, o
ideal é a escola focar na manutenção
dos alunos que já possui. Assim, a
sugestão seria alguma ação de f idel i -
zação, na qual o aluno ganhe descon-
tos progressivos, conforme fica mais
tempo matriculado na escola", d iz o
professor. Dessa maneira, cria-se uni
vínculo financeiro, um estímulo pa-
ra que o pai mantenha o aluno ma-
triculado na mesma escola.

Escolas ainda podem optar por
outras estratégias, como oferecer tra-
tamento diferenciado para o aluno e
seus pais, reinventar campanhas de
marketing c investir no aspecto vi-
sual. De acordo com o economis-
ta Eduardo Fernandes, consultor de
empresas e especialista em planeja-
mento estratégico, desenvolvimento

organizacional e tecnologia da infor-
mação, há vários fatores que contri-
buem para o fortalecimento da re-
lação entre prestador de serviço e
cliente. Na educação, o principal é
o resultado alcançado. "Quando um
pai paga por um serviço de educação,
cie quer que seu filho aprenda o que
é ensinado e passe de ano. Esle é o
resultado almejado pelo cliente. Caso
não haja êxito nesta relação, sur-
ge o desgaste. Como conseqüência, o
pai procurará outro fornecedor, que
atenda às suas necessidades", afirma.
Em tempo: a responsabilidade sobre
um resultado pífio jamais recai sobre
o pai ou o aluno, é sempre da esco-
la. E o mais fácil é trocar de presta-
dor de serviço.

Quem concorda a respeito da im-
portância dos resultados é a profes-
sora e pesquisadora Rita Maria Lino
Tarcia. "A opção pela escola particu-
la r é importante para muitas famí-
lias que fazem parte da classe media
e alta, principalmente nos centros
urbanos. E a preferência é pelas que
têm bom desempenho nas avaliações
externas, como o Enem". Dessa ma-
neira, uma boa classificação dos alu-
nos no exame é importante para as
escolas diante da concorrência e da
crise. "Outras famílias relacionam
mais diretamente essa qualidade à
proposta pedagógica c corpo docen-
te da instituição. Um fator igualmen-
te importante é a oferta de serviços
educacionais complementares, co-
rno as atividades extras realizadas na
própria instituição de ensino", consi-
dera Rita.

Descartada a questão do aprovei-
tamento do aluno, o diretor de esco-
la que quiser dissuadir o pai de uma
possível retirada da instituição de
ensino pode recorrer a outros argu-
mentos, como a importância de se
manter c até aumentar os investi-
mentos em educação nos tempos de
crise. O professor Marcos Kathalian
lembra que uma pessoa bem formada
tem mais possibilidades e chances no
mundo competitivo de hoje. "O co-
nhecimento abre mais portas. Quem
está preparado tem mais sucesso na
vida, pois aproveita melhor as opor-
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