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O
segundo semestre letivo
está a todo vapor. Para
os gestores de escolas,
este não é o momento de

descansar. Chegou a hora de ava-
liar os resultados da publicidade
desenvolvida durante o ano e pro-
por as estratégias para o próximo
período de matrículas, que geral-
mente começa no mês de outubro
ou no início de novembro. Mas, o
que fazer para realizar uma campa-
nha de marketing eficaz tanto para
manter os alunos como para atrair
novos clientes?

De acordo com a publicitária e
professora da Universidade Católica
e da Escola Superior de Marketing
de Pernambuco, Thelma Guerra, o
primeiro passo é planejar a propa-
ganda. "É aí que o diretor vai ana-
lisar quem é o seu público, sua con-
corrência e como está o mercado em
que atua. A partir daí, começa-se a
pensar nos objetivos e estratégias
a serem usados na campanha", ex-
plica. Segundo ela, o conhecimento
prévio sobre o cliente em potencial
e a realidade de mercado da região
onde a escola atua permitem traçar
melhor as metas, assim como prever
os resultados das ações.

Em um período em que prati-
camente todas as escolas investem
em propaganda, o segredo do suces-
so pode estar no diferencial. É pre-
ciso perceber os pontos positivos da
instituição e destacá-los para o con-
sumidor. "Todas as escolas querem
dizer que são as melhores. O gestor
deve fugir do comum para chamar
mais atenção que a concorrência.
Se o colégio é de renome, tem tra-
dição no mercado educacional, pode
mostrar isso. Se for novo, mas tiver
uma boa equipe de professores, es-
sa é uma característica a destacar",
enfatiza Thelma. Em todos os casos,

definir as instituições concorrentes
e seus pontos fortes e fracos também
auxilia na organização do planeja-
mento de marketing.

Antes mesmo de escolher as peças
publicitárias, o diretor deve conhecer
bem o perfil de seu público. Uma for-
ma de levantar esses dados é por meio
da pesquisa, que permite observar, in-
clusive, o veículo mais utilizado pelos
pais para obter informações sobre as
escolas, além de mensurar as expec-
tativas das famílias em relação à edu-
cação dos filhos e dos próprios alunos
em relação à unidade escolar.

Com todas as informações sobre
a instituição e o consumidor reuni-
das, chega a hora de avaliar que ti-
po de propaganda será feita e para
quais veículos. "Vale salientar que
não tem mídia melhor; existe a mais
adequada. E tudo depende direta-
mente do público que se quer atin-
gir", destaca o publicitário Tório
Barbosa, de São Paulo (SP), sócio da
Educa Comunicação Educacional,
agência de publicidade especializa-
da no setor. O que ele quer dizer é
que nem sempre o anúncio na tele-
visão será mais vantajoso do que o
veiculado em um jornal ou em rá-
dios. Apesar de ser visto por mais
gente, o comercial de TV pode não
atingir o público do colégio e, por-
tanto, não gerar o feedback esperado.
Engana-se quem pensa que apenas
as grandes mídias são eficazes.

"Assim que abri o instituto, pen-
sei que somente a propaganda tele-
visiva pudesse alavancar o meu ne-
gócio e atrair mais clientes. Mas,
orientada por um profissional de re-
lações públicas, investi em promo-
ção de pequenos eventos e propa-
ganda dirigida às proximidades da
escola", informa Sandra Santana,
proprietária do Instituto Crescer, de
Goiânia (GO).
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A mídia escolhida deve se adequar
ao orçamento previsto pela institui-
ção de ensino. Em algumas ocasiões,
panfletos ou jingles (mensagens publi-
citárias em formato de música) para
carros de som podem ser mais efica-
zes, mesmo sendo considerados peças
simples para uma campanha. O im-
portante é diversificar. "Atualmente,
o cliente recebe informações de vá-
rias formas/canais de comunica-
ção. Sendo assim, a diversificação faz
com que a meta de chegar ao clien-
te seja atingida", observa a mestre em
Psicologia do Consumidor pela UnB
(Universidade de Brasília) e consulto-
ra na área de marketing educacional,
Flávia Michels.

Na hora de elaborar a propagan-
da, é bom inovar, mas não inventar.
"Um dos principais erros na comu-

DEZ PASSOS PARA TORNAR SUA
ESTRATÉGIA DE MARKETING
MAIS EFICIENTE

1 Observe o perfil da escola, concor-
rência e clientes em potencial;

2 Planeje-se antes de tomar qual-
quer atitude;

3 Destaque os pontos positivos da
instituição;

4 Inove na forma de se comunicar
5 Escolha a mídia mais adequada

para o seu orçamento e seu pú-
blico-alvo;

6 Diversifique os canais de comu-
nicação;

7 Planeje a publicidade para todo
o ano;

8 Capacite sua equipe para aten-
der bem;

9 Conheça e supere as expectati-
vas do consumidor;

10 Contrate um profissional para co-
ordenar as ações de marketing.

nicação escolar é dizer que a esco-
la é o que ela não é, e oferecer al-
go que ela não possui. Não adianta
dizer que a escola é moderna se as
aulas ainda são apenas entre quatro
paredes, só com a lousa e o caderno.
É preciso ser sincero e falar exata-
mente sobre a estrutura que a insti-
tuição tem", destaca Tório.

Portanto, exagerar nas vantagens
que o colégio oferece não é uma boa
forma de começar o contato com o
cliente. Essa atitude pode até criar
uma imagem negativa. "Já tive pro-
blemas com uma escola. Eles diziam
que as salas de aula eram climatiza-
das, mas nem todas eram, inclusive
a que um dos meus filhos estudava.
Além disso, prometeram inaugurar
uma área esportiva própria para as
crianças, mas nada foi feito", comen-
ta a dona de casa Thaís Fernandes de
Souza, de João Pessoa (PB). No final
do ano, como a estrutura da unida-
de escolar não atendeu às expecta-
tivas, o jeito foi transferir os filhos
para uma outra instituição. A esco-
la perdeu o cliente e a referência que
poderia ser para a captação de mais
alunos.

Ela não é a única a reclamar de
propaganda enganosa. A auxiliar
administrativa Joelma Nejaim, de
Olinda (PE), também se sentiu lesa-
da. "Antes de matricular o meu fi-
lho, busquei referências e até visitei
a escola. Tudo que foi apresentado a
mim foi muito vantajoso. Só depois
percebi que o ensino não é tão bom
como eu esperava e que eles não são
tão organizados quanto demonstra-
vam ser", diz.

Outro erro comum dos gestores é
anunciar somente no período de ma-
trículas. "Não podemos esquecer que
uma escola presta um serviço diário.
E é neste momento que o aluno e o
pai percebem a qualidade acadêmica,
pedagógica e de serviços e constróem
sua idéia sobre a instituição. E assim
os próprios usuários se encarregam
de 'divulgar' a escola. O famoso bo-
ca a boca. Pesquisas indicam que cer-
ca de 60% de matrículas são realiza-
das por indicação", menciona Flávia
Michels.

Os gestores também devem ficar
atentos a outras formas de trabalhar
a imagem da instituição. "Dentro da
campanha é possível desenvolver ou-
tras ações, como promover ou patro-
cinar eventos esportivos e culturais
para manter o nome da escola em
evidência durante todo o ano", ci-
ta a publicitária Thelma. Se o colé-
gio também realiza ações de respon-
sabilidade social, também deve criar
oportunidades para divulgá-las den-
tro e fora da comunidade acadêmica.
Uma das tendências do marketing
moderno é valorizar a marca, além
de promover o serviço.

BOM ATENDIMENTO
Sem dúvida, o principal referencial da
escola é a qualidade do serviço que
ela oferece. Atender as expectativas
do cliente não basta, é preciso supe-
rá-las. Para isso, é necessário fazer a
tarefa de casa e entender que o bom
atendimento integra as ações de
marketing. "Todos os funcionários
da escola, independente de suas fun-
ções, devem perceber que integram o
serviço e que, de alguma forma, edu-
cam os alunos", ressalta Thelma.

O marketing interno não pode ser
esquecido no planejamento. A equi-
pe da instituição precisa estar cons-
ciente sobre a importância do serviço
prestado, além de ser capacitada pa-
ra o atendimento ao cliente. "Atender
bem é essencial. Não adianta fa-
zer uma bela campanha e, quando
o consumidor chegar na escola para
conferir, ser mal atendido", comple-
ta Thelma.

A motivação da equipe de profes-
sores e funcionários influencia dire-
tamente na qualidade da educação e,
portanto, no atendimento ao cliente.
Valorizar o trabalho de cada pessoa,
remunerar adequadamente os profis-
sionais e oferecer as melhores con-
dições de trabalho não são apenas
questões a serem'consideradas pe-
la administração da escola. "De uma
certa forma, esses aspectos também
devem estar previstos no planeja-
mento anual de marketing", infor-
ma a professora da Escola Superior
de Marketing de Pernambuco.
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O marketing de relacionamento,
tendência da publicidade, também é
visto como uma forma de aproximar
os pais e alunos e criar laços de iden-
tificação com a instituição. A escola
não é somente o lugar onde a crian-
ça e o adolescente freqüentam para
aprender um conteúdo que no futu-
ro será cobrado no vestibular. É nes-
se ambiente que o aluno descobre o
prazer do conhecimento, começa a
se relacionar com o mundo externo e
constrói as bases para o futuro.

Essa dica vale também para as
instituições de pequeno e médio por-
te que, comparadas às grandes redes
de ensino, não dispõem de muitos
recursos para investir em publicida-
de. "A campanha ajuda na percep-
ção da imagem, mas não substitui
a experiência. Portanto, abra as por-
tas, possibilite ao futuro aluno e aos
pais desse estudante a possibilidade
de experimentar antes, de vivenciar
os serviços da escola. Se tudo esti-
ver adequado, você vai conseguir no-
vos clientes. Se não, está na hora de
uma grande mudança", avalia Tório
Barbosa. Uma sugestão é promover

PRINCIPAIS ERROS COMETIDOS
NO MARKETING EDUCACIONAL

• Executar ações de marketing an-
tes de planejá-las;

• Falar o mesmo que as outras ins-
tituições. O sucesso pode estar
no diferencial;

• Fazer propaganda só no período
de matrículas;

• Escolher mídias inadequadas pa-
ra o público-alvo;

• Investir em uma única mídia;

• Mentir sobre a estrutura escolar;

• Desprezar o atendimento ao
cliente;

• Contentar-se com um site básico.

um dia de palestras e atividades ex-
tracurriculares com os alunos, pais e
os clientes em potencial, para estrei-
tar o contato com as pessoas que já
conhecem e aprovam a escola.

NOVAS MÍDIAS
Apesar de presença constante no co-
tidiano atual, a internet ainda é pou-
co utilizada como ferramenta de
marketing. Muitas escolas se limi-
tam em criar um site que contenha
as informações básicas sobre a insti-
tuição, quando deveriam se preocu-
par com a interação com o consumi-
dor. "Os pais e os próprios estudantes
usam muito a internet, por isso, ela
também deve ser vista como forma
de divulgação, inclusive em sites de
notícias bastante conhecidos na re-
gião", frisa Thelma.

De acordo com o publicitário
Tório, algumas escolas já começa-
ram a atentar para esse veículo de
comunicação e investir cerca de 50%
da verba para a campanha publici-
tária via web. "Estamos trabalhan-
do com um público muito jovem, que
hoje usa constantemente ferramen-
tas virtuais, como Google, Orkut e
MSN", explica. É comum ver em re-
des de relacionamento comunidades
que fazem referência às escolas e aos
professores e, de uma certa forma, à
qualidade de serviço oferecido. Se o
aluno se identificar com a instituição
fará a propaganda espontânea. A in-
ternet também é um canal aberto pa-
ra a comunicação entre o estudante
e a escola.

Não basta ao gestor escolar ape-
nas ter noções de como planejar as
ações de marketing. Contratar um
profissional devidamente habilita-
do para organizar, executar e coorde-
nar a publicidade da escola é essen-
cial. "Ter essa pessoa trabalhando
para a nossa escola foi a melhor es-
colha que fizemos. Não é mais um
gasto, é um investimento", salienta
Rômulo Marques, um dos proprietá-
rios da Escola Aprender e Crescer, de
Juiz de Fora (MG).

Com essas dicas, mãos à obra.
Planeje, inove, mostre a cara da sua es-
cola e cresça no mercado educacional. G
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