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Comparar o total de matrículas de sua escola
e dos concorrentes.

Comparar o crescimento das escolas do município.

Pesquisar de onde vem os alunos da sua escola.

Pesquisar quais são os drivers (infraestrutura, localização e qualidade) que o 
seu público mais procura e investir neles.

Entender o mercado de educação: regulação, situação econômica, interesse 
de grandes grupos educacionais na educação básica e questões demográficas.

Fazer uma análise do segmento.

Fazer análise de mercado do produto: preço, localização e promoção.

Analisar os pontos fortes e fracos de sua escola.

Identificar nichos de mercado.

Identificar o seu posicionamento: por qualidade de ensino, por preço, por 
localização.

COMO FAZER ESSA ANÁLISE?

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Fazer uma análise do mercado é fundamental para 
você saber como está posicionada a sua escola e os 
seus concorrentes. 

1 – ANÁLISE MERCADOLÓGICA
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2 – ESTRATÉGIAS DE MARKETING
A) Ter um foco no ensino. Falar para gestores de escola que devem ter foco no ensino 
parece “chover no molhado”, mas têm muitos diretores que investem em estrutura 
física e marketing, mas se esquecem de investir no próprio produto, que é o ensino.

B) Investir em relacionamento: criação de uma central de relacionamento – Se a escola 
tem condições de adquirir um programa de CRM, ótimo, mas se não existe essa 
condição, basta preparar um projeto de relacionamento através de disparos de e-mails 
e torpedos e ligações e utilização de rede social para passar para a família os eventos 
da escola, as principais informações e parabenizar pelos aniversários e datas 
comemorativas.

C) Investir em pesquisas – se não dá para contratar uma empresa especializada, 
procure levantar os dados que são mais importantes.
Mas por que investir em pesquisa?

--- para saber como está posicionada a sua escola frente aos concorrentes. 

--- para saber quais atributos o mercado local dá mais importância: qualidade de 
ensino, infraestrutura, localização, preço, etc.

--- para saber quais atributos os alunos e pais dão mais importância e avaliam 
melhor. A escola pode classificar esses atributos: 1) aqueles que são importantes 
para os alunos e não são bem avaliados e que a escola deve dar mais atenção. 2) 
aqueles que são importantes para os alunos e são bem avaliados e que podem ser 
bem explorados; 3) aqueles que não são importantes para os alunos e são bem 
avaliados, que merecem uma atenção para apenas ter uma manutenção; 4) aqueles 
que os alunos não consideram importantes e não são bem avaliados, que a escola 
deve procurar atender, mas sem muito investimento.

D) Analisar os concorrentes.

E) Identificar os diferenciais competitivos e explora-los

F) A marca precisa ser conhecida – investir em propaganda.

G) Trabalhar com estratégias de nicho.

Não adianta dar muito desconto numa marca frágil, 
porque ela quase não vai ganhar aluno.
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H) Adote ações de marketing não convencionais.

I) Desenvolvimento de novos produtos – considere essa possibilidade, não somente 
criando produtos para outros segmentos, mas criando produtos para os próprios 
alunos e pais.

J) Abertura de novos mercados – considere expansão e parcerias.

k) Abrir novos mercados com novos produtos.

3 - IDENTIFICAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE CAPTAÇÃO
Avaliar junto com a equipe quais são as principais oportunidades de captação, onde 
estão os clientes em potencial e quais são as estratégias que podem dar mais 
resultados.

4 – SELEÇÃO DAS PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO. 
Alguns tipos de estratégias que a escola pode utilizar: 

• Montar um comitê de captação.

• Montar parcerias com escolas, igrejas, condomínios e empresas.

• Designar um colaborador para relacionamento com as entidades parceiras no sentido 
de otimizar captação.

• Oferta de teste vocacional gratuito.

• Participar ou promover feira de profissões.

• Participar de eventos empresariais ou a criação
de um no seu município.
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• Prepare um bom programa de treinamento 
de sua equipe

• Agende um dia de treinamento com o pesso-
al de secretaria, atendimento, biblioteca, 
coordenação, portaria e todos os setores que 
trabalham direto com o público.

• Nesse dia, promova uma palestra motivacio-
nal.

• Dê palavras de incentivo para equipe, anun-
cie as metas e prêmios.

• Faça desse dia a abertura do processo de matrículas.

• Treine a sua equipe para vencer as objeções e fechar a matrícula

DEFINIÇÃO DE METAS E TREINAMENTO DA EQUIPE

• Comece por você.

• Troque experiências. Faça reuniões com a sua equipe e
deixe cada um falar de suas experiências. 

• Ensine sobre os produtos. Peça para cada atendente
falar sobre os produtos/serviços oferecidos pela instituição.

• Incentive as boas práticas. Deixe cada atendente falar sobre o que faz de melhor para 
conseguir fechar uma matrícula.

• Obtenha informação. Incentive a cada atendente a perguntar aos clientes o que eles 
acharam do atendimento e dos serviços prestados e quais os pontos positivos e 
negativos.

COMO TREINAR MINHA EQUIPE DE VENDAS
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• Conheça o potencial de cada um na equipe: quais são as dificuldades e facilidades de 
cada atendente/vendedor.

• O atendente/vendedor precisa conhecer bem os cursos de sua instituição: como está 
o mercado de trabalho, potencial de salário, os diferenciais dos cursos, os laboratórios, 
o material didático, a equipe de professores, valores, documentos para matrícula, etc.

• Trabalhar junto à equipe a comunicação, expressão verbal, negociação e empatia.

• Implantar o sistema de cliente oculto para avaliar a equipe.

• Entender de gente

• Entender de necessidade

• Interesse genuíno de ajudar o seu cliente. 
Você vai ajudar melhor o seu cliente

• Escute mais

• Prepare-se

• Aprender a ler os sinais do cliente

• Não tenha medo de receber um não

COMO SER UM BOM VENDEDOR
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Para atrair alunos para a sua escola, você certamente irá utilizar do marketing off-line, 
que são as mídias convencionais, como televisão, outdoor, rádio, busdoor, panfletos, 
etc. A utilização dessas mídias depende da região e disponibilidade financeira de cada 
escola. Existem cidades que é praticamente inviável contratar mídia televisiva devido 
ao preço.  

Outra forma de captar alunos é através do marketing digital, isto é, utilizando a 
internet, mas principalmente as redes sociais, que são mais baratas e que precisam ser 
usadas por todas as escolas, porque o aluno em potencial e sua família estão cada vez 
mais na internet. 

Vamos analisar a gestão de atração, independente do tipo de mídia utilizado, seja 
online ou off-line.

GESTÃO DE ATRAÇÃO

A escola deve aproveitar todas ações de marketing, ações de captação, evento e 
projetos para formação de cadastro. As mídias convencionais não poderão ajudar 
muito diretamente para captação de cadastro, a não ser que a campanha seja muito 
específica nesse sentido. Por outro lado, as mídias sociais podem ser bem utilizadas 
para essa captação.

Sempre que houver um atendimento pessoal ou por telefone de alguém interessado 
em informações sobre a escola o colaborador do atendimento deverá ser treinado para 
fazer a inscrição do candidato e para agendar uma visita do cliente para conhecer as 
instalações da instituição, projetos e diferenciais.

Independente do agendamento da visita o colaborador do atendimento deverá 
registrar os dados do interessado.

1 – CAPTAÇÃO DE DADOS DOS INTERESSADOS

Eventos e ações de
marketing digital

Ligações e e-mail
marketing

Envio de formulário no
site ou por meio de ligações

GERAÇÃO DE LEADS NEGOCIAÇÃO FECHAMENTO
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Caso não tenha sido agendada a visita no primeiro contato, o 
colaborador do atendimento responsável pelas ligações 
deverá ligar para todos aqueles que deixaram os seus dados 
para agendar a visita.

O responsável pelas ligações deverá ligar, também, para todos os interessados, que 
preencheram o formulário de contato no site, sempre tentando convencer o 
interessado para agendar a visita a instituição e fazer a matrícula.

Todos os bancos de dados que a escola tiver deverá ser utilizado no processo de 
ligações para captação de alunos.

Sempre que o colaborador perceber que o interesse do candidato é maior, ele deverá 
agendar a própria matrícula. Quanto mais rápido for a ligação, maior é a chance de 
converter a matrícula.

2 – LIGAÇÃO PARA OS INTERESSADOS

GESTÃO DE ATRAÇÃO

FLUXO DO PROCESSO DE MATRÍCULA

• Captação dos dados do candidato: atendimento pessoal, por telefone ou internet.

• Fazer a matrícula do candidato.

• Caso o candidato tenha dúvidas ou resistências em fazer de imediato a sua
matrícula, convida-lo a conhecer a escola, agendando um horário.

• Atendimento pessoal do candidato: apresentação dos diferenciais da escola e
visita à escola.

• Apresentação de valores, descontos, promoções, financiamentos, seguros, etc.

• Fechamento comercial. 

• Pós-atendimento: enviar um torpedo, e-mail ou fazer uma
ligação para boas vindas aos novos alunos. 

• Lembrete de pagamento da matrícula.
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visita escola, apresentação pedagógica e diferenciais.

apresentação de valores e planos de pagamento.

fechamento da matrícula, assinatura do contrato, pagamento do boleto.

avaliação do atendimento e satisfação, acompanhamento do aluno. 

GESTÃO DE CONVERSÃO
APRESENTAÇÃO

NEGOCIAÇÃO

FECHAMENTO

PÓS-VENDA

1 – APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Todas as pessoas que entram na IES, que estão interessadas em matrícula, não podem 
sair sem fazer um tour pela instituição. Os colaboradores do atendimento deverão 
estar preparados para mostrar os laboratórios, as salas de aula, a biblioteca, a cantina 
e todos os espaços importantes. 

É o momento de conversar, perguntar porque ele se interessou pela escola, mostrar os 
diferenciais e, principalmente, procurar encantá-lo.

Apresentação dos diferenciais: projetos, valores, equipe de professores, etc.
Deve ser montado um script sobre os diferenciais que a escola oferece para ser 
utilizado nesse momento.

2 - APRESENTAÇÃO DOS DIFERENCIAIS
Tipos de diferenciais que podem ser explorados. O diferencial não deve ser apenas 
citado, mas deve conter um texto, que explique porque a instituição se diferencia 
naquele ponto.

- Qualidade do corpo docente.
- Projetos. 
- Proposta pedagógica.
- Acompanhamento psicopedagógico.

DICA: Que história tem o seu produto? Se não tem, invente uma – criar diferenciais.

1

2

3
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3 – CUIDADOS NECESSÁRIOS QUANTO À VISITA DO CLIENTE

GESTÃO DE CONVERSÃO

• Preparar um roteiro da visita à escola.

• Expor os principais projetos nos corredores da instituição através de banners, 
protótipos, fotos, murais e outros.

• Verificar se o colaborador está apto para acompanhar o visitante

• Fiscalizar a visita, verificando a postura do colaborador quanto a sorriso, 
cumprimento e conhecimento sobre a escola.

• Verificar a limpeza e organização dos espaços que serão mostrados.

• Certificar se as chaves dos espaços fechados estão à disposição.

SIMPLIFIQUE AS OBJEÇÕES
• As objeções fazem parte do processo de venda. Se tem objeção, tem interesse.

• Procure ouvir as objeções do cliente, simplifique para fechar a matrícula. Receber a 
matrícula na instituição, receber com cartão de débito/crédito, etc.

• Utilize o “mas” a seu favor. Repita a objeção dele, reforce o “mas” e coloque o seu 
argumento.

• O seu preço é mais alto do que o do concorrente. O cliente compra custo/benefício, 
ele compra valor. Por isso, é importante apresentar bem o seu produto/serviço; 
demonstrar porque aquilo é importante para o cliente, para isso é fundamental ouvir o 
cliente e relacionar o que ele falar com o produto/serviço que ele está comprando.

• O senhor ainda está indeciso? O que te impede de fechar matrícula?

- O preço – verifique junto ao seu chefe se dá para fazer um desconto.
- Forma de pagamento – verifique também se dá para alterar a forma de pagamento. 
- Estou sem dinheiro - Ofereça um financiamento.
- Encontrei um preço menor – fale sobre qualidade, diferenciais, custo/benefício, 
relacionamento.



•  Eu preciso de mais tempo para pensar – ele ainda não está convencido, você precisa 
argumentar mais.

•  Você pode me ligar mais tarde? – você precisa perguntar: “qual é o melhor horário?.

•  Vamos agendar uma visita?

GESTÃO DE CONVERSÃO

4 – FECHAMENTO DE MATRÍCULA – SINAIS DE COMPRA
- O cliente se torna mais amigável.
- Ele pergunta.
- Ele mostra interesse.

• “Alguma dúvida? Não tendo, vamos assinar o contrato?”

• “Gostaria de deixa-lo à vontade para fazer a sua decisão.... enquanto isso, 
gostaríamos de pegar os seus documentos e adiantar a sua matrícula.”

• “Vamos fechar agora?” A maior parte dos vendedores não fazem essa pergunta 
mágica.

• Passar para o cliente que essa pode ser a melhor oportunidade da vida”.

• “Essa promoção é por tempo limitado”

• “Você prefere levar o boleto para pagar no banco ou vai pagar direto no nosso 
Financeiro?”

• “Se você fechar hoje, consigo o desconto do plano empresa.”

• “Esse é o momento da apresentação dos valores, descontos, promoções, 
financiamentos, seguros, etc.”

• A escola deve preparar um brinde para entregar ao cliente que fechou a sua 
matrícula.
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deve conter as metas, número diário de ligações recebidas, 
número diário de ligações efetuadas, número diário de visitas,
número diário de matrículas

deve conter nome do interessado, telefone, e-mail, ponto em
que se encontra no processo de matrícula, respostas quanto
ao interesse no vestibular a na matrícula.

setores, responsáveis, ramais e resumo do organograma.

PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE METAS

PLANILHA DE LIGAÇÕES

PLANILHA DE RESUMO DE ORGANOGRAMA

visitas às escolas, apresentação pedagógica e diferenciais.
PLANILHA DE METAS POR COLABORADOR

GESTÃO DE RESULTADOS

1 – REUNIÕES DE MONITORAMENTO
- Formulário de preenchimento dos dados dos interessados.
- Use a ficha de prospecção
- Ligações para os interessados.
- Reuniões de acompanhamento – equipe de atendimento.
--- Faça um checklist com as ações da equipe
--- Verificar listagem de interessados.
--- Verificar as ligações para os interessados.

2 - FORMAS DE ENCANTAR O CLIENTE NO
      PROCESSO DE CAPTAÇÃO
• Demonstre confiança – mostre para o cliente que ele pode confiar em você e no seu 
serviço.
• Preste o melhor atendimento possível.
• Coloque pessoas amáveis e competentes na linha de frente.
• Facilite - remova as barreiras de entrada, evite formulários infinitos, simplifique os 
processos, ofereça formas simplificadas de pagamento, disponibilize o pagamento em 
débito/crédito.

1
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• Tenha o melhor produto/serviço – invista no seu produto/serviço, ofereça um 
produto de qualidade, inteligente, fácil de usar.

• Permita que as pessoas testem – ofereça aulas e cursos gratuitos, permita que os 
interessados conheçam a sua instituição, seu corpo docente.

• Procure saber o que atrai o seu cliente.

• Surpreenda o cliente com um brinde que ele não estava esperando.

• Resolva o problema do cliente. 

• Capriche nos detalhes.

GESTÃO DE CONVERSÃO

DESCUBRA
SUAS HABILIDADES
DE ATENDIMENTO
http://www.guiarh.com.br/z87.htm

TESTE



www.prospectaeducacional.com.br


