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Como encantar
os alunos

Especialista dá dicas sobre como trabalhar
o marketing nas escolas

Para o especialista em Marketing Edu-
cacional, André Pestana, encantar o

aluno significa superar suas expectativas
em relação à escola, fazendo com que ele
se sinta especial. E fazer com que esse
encantamento dure vai depender, única
e exclusivamente, do posicionamento da
escola e das suas relações com os alunos.

Se, no momento da matrícula, a escola
conseguiu "convencer" a família de que
tem a melhor proposta, tem que com-
provar isso no dia a dia, senão o encanto
pode se desfazer antes mesmo do final do
primeiro semestre letivo. O aluno precisa
sentir que a escola quer ajudá-lo na reali-
zação de seus sonhos e necessidades.

Acompanhe a entrevista com o especialis-
ta, autor de vários livros, entre eles Ges-
tão e Educação: Uma Empresa Chamada
Escola, pois dicas não lhe faltam.

O que fazer para encantar o aluno?

Existe uma avaliação por parte das famí-
lias quanto às condições do ambiente fí-
sico - salas de aula, banheiro, secretaria,
pátio, portaria, enfim, de toda a estrutu-
ra física. Mas é preciso agregar a isso um
olhar diferenciado e único para cada uma
das demandas, para cada uma das solici-
tações. Quero dizer que a escola tem que
enxergar o pai, o aluno como um indiví-
duo único.



E como isso acontece?

Hoje, temos ferramentas que
possibilitam a construção de um
banco de dados para que a es-
cola saiba, efetivamente, quem
é aquela pessoa, quais suas pre-
ferências, aptidões, gostos e
vontades, permitindo fazer um
mapeamento de cada família.
É importante que o funcionário
que recebe as famílias esteja
preparado para começar a cons-
truir esse conjunto de informa-
ções, que vai muito além de
dados cadastrais, como nome,
CPF e endereço. Enfatizo, aqui,
a importância de a escola estar
preparada para, sempre que
possível, colher informações so-
bre o universo social e cultural
do indivíduo. Hoje, não há outro
caminho para a abordagem. Ela
tem que ser pessoal.

Você acredita no relacionamen-
to como diferencial da escola?

Ainda não inventaram e, muito
provavelmente, não vão conse-
guir inventar um marketing mais
eficiente para a educação do
que o velho e bom "boca a boca".
Esse é o processo de indicação,
em que uma família que conheça
determinada instituição a reco-
menda a outra família.

E funciona apenas com indicação?

0 que a família ouve do filho é
determinante para que ele per-
maneça, ou não, na instituição.
É a maneira como a criança se
comporta em casa, não só em re-
lação ao dever, mas em relação
aos amigos, à professora, às au-
las, que vai indicar para a família
o nível de satisfação e interesse
da criança pela escola. Assim,
sentindo que ela está feliz, a fa-

mília vai fazer um esforço para
mantê-la ali. Isso vai refletir no
"boca a boca", pois, sempre que
alguns pais disserem: "Preciso
procurar uma escola para o meu
filho", outros, com certeza, di-
rão: "Procura a escola X, o meu
filho estuda lá e adora". Pronto.
Está construído o processo de
indicação. Existem indicadores
estatísticos que mostram como
esse processo é crescente nas
instituições de ensino.

Como a qualidade é avaliada?

Hoje, a qualidade é percebida
como uma obrigação. E o re-
lacionamento é um fator que
constrói a diferenciação compe-
titiva. Às vezes, ficamos com um
olhar muito fechado no pedagó-
gico e nos esquecemos de todo
o composto administrativo. Eles

Como a instituição deve agir na
captação de alunos?

A primeira orientação que dou
às instituições é que separem o
atendimento de visitantes com
o de alunos em processo de re-
matrícula.

A segunda é que a instituição
pense com que tipo de material
vai abordar o visitante. Será que
adianta as instituições insistirem
no mesmo formato de comuni-
cação, com placa de matrículas
abertas na porta, folder com
uma série de fotografias de todos
os seus espaços físicos? É mui-
to mais inteligente um material
que, ao invés de 20 fotos, tenha
três ou quatro que comuniquem
a cultura e a política da escola,
mostrando de que maneira ela
constrói o seu fazer pedagógico.

O que a família ouve do filho
é determinante para que ele permaneça,

ou não, na instituição.

representam um ponto muito
importante. Para dar um exem-
plo: o porteiro, que todos os dias
recebe e se despede dos alunos,
é uma peça fundamental, não
pode ser ignorado.

Mas esse relacionamento é pos-
sível nas grandes instituições?

Quando a instituição possui um
quantitativo expressivo - 2.000,
3.000, 5.000 alunos -, não dá para
imaginar o contato dessa ma-
neira. Mas ele se torna possível
através, principalmente, das fer-
ramentas que hoje temos dispo-
níveis no mercado.

Além da infraestrutura, o que
mais conta em uma escola?

A estrutura de funcionamento e
de atendimento, além da ques-
tão pedagógica. A organização dos
procedimentos deve ser observa-
da: como é o atendimento; se as
respostas aos questionamentos
foram objetivas; se, no momen-
to da visita, a instituição tem um
material próprio com as informa-
ções. Tudo isso demonstra ao pai-
visitante seriedade, responsabili-
dade e compromisso. •

andrepestana@galacomunica-
ção.com.br
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