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O período de campanha de matrículas sempre foi 
importante para as instituições de ensino, afinal, é 
a partir dele que a escola passa a ter uma projeção 
para o ano seguinte. Porém, em um momento tão 
decisivo e com alta concorrência,  se preocupar 
somente com a captação de estudantes pode não 
surtir o efeito desejado.

Estimativas apontam, por exemplo, que manter 
um cliente fiel pode ser de cinco a sete vezes 
mais barato do que conquistar um novo. Por isso, 
fidelizar pais e alunos pode ser até mais importante 
do que simplesmente ampliar o portfólio de 
clientes.

Para ajudar os gestores nesta missão, compilamos 
algumas dicas. Confira!
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O trabalho de retenção de alunos começa 
no momento da captação e da matrícula, 
quando tudo precisa ficar bem claro, 
desde a apresentação da infraestrutura 
da escola (ainda que em formato remoto), 
equipe, forma de pagamento etc, 
deixando alinhada a expectativa da família 
com a da escola.

1Tudo começa 
na captação
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Converse com sua equipe, revisite sua 
missão e pense em quem você quer 
atender. Depois, em como trabalhar para 
atender esse nicho da melhor forma, 
pois se o cliente se interessa pelo tipo 
de produto/serviço que você oferece, 
fica muito mais fácil conseguir que ele se 
mantenha fiel.

2É preciso focar 
no público 
correto
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Atenda os pais de alunos do jeito que 
você gostaria de ser atendido. As famílias 
precisam ser ouvidas e as escolas 
precisam saber escutá-las, interpretar seus 
desejos e suas demandas, e responder a 
essa demanda da forma mais criativa e 
personalizada que conseguir.

3Você precisa 
ouvir seu 
cliente
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É muito importante monitorar a relação com 
o cliente, tendo um bom banco de dados para 
catalogar informações e fazer análises periódicas 
da satisfação do cliente. Medir a retenção é 
o primeiro passo para garantir a fidelização. 
Observe o índice de fidelização, calculando 
quantos alunos poderiam se rematricular e 
quantos de fato se rematricularam.

No caso de evasão por dificuldades financeiras: 
Os gestores precisam estar prontos para buscar 
soluções para reter esses alunos. Deixar bem 
claro o plano de pagamento e a política de 
inadimplência desde o momento da matrícula é 
muito importante.

No caso de pendências financeiras, é fundamental 
evitar a exposição do aluno e tentar oferecer 
soluções, tais como descontos, parcelamento de 
dívidas, entre outros.

4Monitore o 
comportamento 
de seus clientes
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Mesmo em períodos de distanciamento social, é 
importante não perder a oportunidade de estar 
em contato com eles e trazê-los para acompanhar 
de perto tanto as atividades desenvolvidas, como 
sentirem na prática, o DNA da sua instituição. 
Organize eventos, palestras, reuniões periódicas 
e até mesmo apresentações de trabalhos que 
envolvam as famílias. 

Relacionamento baseado na confiança, na 
admiração e no respeito é meio caminho andado 
e o cliente satisfeito irá não apenas voltar a fazer 
negócio com sua marca, mas recomendá-la para 
seu círculo profissional e pessoal.

5Leve os pais 
para dentro 
da escola
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Pais, alunos, professores e funcionários satisfeitos. 
Qual gestor de escola nunca sonhou com isso? 
Esse objetivo, além de absolutamente satisfatório, 
é estratégico. Afinal, imagine ter uma legião de 
fãs que, espontaneamente, falam das qualidades 
e atributos do seu produto e servi`ço e que 
até mesmo defendem sua marca em qualquer 
circunstância? Pois quando o cliente está 
realizado, informado e valorizado, ele irá fazer 
isso, naturalmente, atuando como porta-voz da 
sua marca e trazendo muito mais negócio para 
sua empresa, no famoso e eficiente “boca a boca”. 

Nós da ClassApp entendemos que, 
como uma empresa especializada em 
atendimento ao cliente e fidelização, 
podemos ajudar as escolas com nosso 
know-how a trabalharem na fidelização 
de seus clientes como uma estratégia 
de crescimento. Por isso, estamos 
disponibilizando gratuitamente, por um 
período de sete dias, o curso Fidelização 
como estratégia de captação. 

Um exército
de defensores

Acesse aqui

CURSO ONLINE
GRATUITO

https://bit.ly/2CXAvgi
https://bit.ly/2EKQqir
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Ficou 
interessado 
no ClassApp?
Clique em saiba mais para 
conhecer o aplicativo de 
comunicação escolar melhor 
avaliado do Brasil.

SAIBA MAIS

Utilize o ClassApp 
para suas matrículas e 
rematrículas digitais:

Sistema de 
matrícula

online

Assinatura online 
com validade 

jurídica

Dashboard 
com status de 

pagamento

https://bit.ly/3aU5dDw
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@escolasexponenciais @classappbr


