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Priscila, as ações de retenção devem come
çar antes do período de matrículas. "Em to
das as universidades há um número grande 
de alunos que se inscrevem, mas muitos não 
fazem o vestibular. Acho que já devemos tra
tar isso como evasão", opina. 

Antes, durante e depois 
Lançar mão de um conjunto de dados 

que permitam visualizar o histórico das 
evasões de forma detalhada e comparar pe
ríodos comuns de êxodo dos estudantes é o 
primeiro passo para definir as entratégias 
de combate. Quanto mais variáveis forem 
analisadas, mais eficiente será a montagem 
do modelo preditivo, que torna possível 
prever quais são os alunos com mais chan
ces de não completarem o curso. 

Vale dar início ao processo já desde o 
momento da inscrição no vestibular. Nesse 
caso, a ação deve partir das áreas comercial 
e de marketing, por meio de um conjunto 
de atividades para incentivar o aluno a rea
lizar o exame de seleção e experimentar a 
vida acadêmica na instituição. Organizar 
visitas aos campi, promover conversas com 
professores dos cursos em escolas são ou
tras ações sugeridas. 

Com o aluno matriculado e o início do 
curso, é hora de partir para a fidelização. 
Segundo a especialista, estudos demons
tram que o problema da evasão diminui 
quando a instituição consegue criar laços 
afetivos com o aluno, fomentando a sen
sação de pertencimento. Nesse sentido, 
ele deve ser estimulado a participar e até 
mesmo a se envolver com a organização de 

eventos como trote solidário, recepção de 
calouros, festas e formaturas. Além de bons 
resultados, medidas como essa despendem 
pouco investimento. 

Também é aconselhável acompanhar no 
decorrer do ano as faltas e possíveis proble
mas com o pagamento de mensalidade dos 
alunos. Esses dois indicadores são ótimos 
indícios para descobrir se algum estudante 
está prestes a deixar o curso. 

Outra medida importante para man
ter os estudantes é conhecer os verdadei
ros concorrentes do curso. Ao contrário 
do que o senso comum possa indicar, di
versas vezes os gastos com a mensalidade 
não vão para outra instituição, mas para a 
compra de produtos e serviços. "Se o aluno 
perceber que o valor e o tempo não estão 
compensando, ele sai da faculdade e vai 
adquirir um celular, uma moto ou fazer 
uma viagem", alerta Priscila. Nesse caso, a 
sugestão da consultora é partir para a me
lhoria da percepção com relação ao curso 
ou baixar o valor das suas mensalidades. 
"Entretanto, qualquer uma dessas alterna
tivas custa caro e demanda um bom plane
jamento", alerta Priscila. 

Após a montagem do modelo preditivo e 
a detecção das probabilidades de desistên
cia dos alunos, é hora de partir para a abor
dagem dos prováveis evadidos, entender as 
circunstâncias do problema e auxiliá-los no 
que for necessário. O canal de diálogo pode 
acontecer por meio de uma rede de supor
te que conta com profissionais de diversas 
áreas: professores, monitores, coordenado
res entre outros colaboradores administra
tivos. Conforme a situação, o contato pode 
ser por e-mail, telefone ou pessoalmente. 

De qualquer maneira, Priscila avisa que 
todo planejamento e ação não deve depen
der apenas da equipe de marketing. Segundo 
ela, esse setor pode ser o coordenador das 
estratégias, que devem envolver a institui
ção como um todo. A especialista lembra 
ainda que nos Estados Unidos, por exemplo, 
é comum ter a figura do pró-reitor ligada ao 
combate da evasão. "Essas ações devem ser 
incorporadas às funções normais e cotidia
nas de forma a não serem abandonadas com 
o passar do tempo", completa. 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 15, n. 175, p. 22-23, abr. 2013.




