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É claro que são muitos os fatores que 
podem levar o aluno a deixar a escola. 
Alguns deles são conhecidos e declarados 
pelos próprios alunos ou pelos pais.  
Mas será que é só isso?  
O que poderá estar por trás  
desse evasão? 
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E por que quando você prepara uma 
estratégia de marketing o cliente não 
responde adequadamente, e não faz 
aquilo que você esperava que ele fizesse? 
Muitas vezes o cliente aceita algumas 
situações...  
Outras ele reclama...  

Mas também existe  
aquele que simplesmente  
vai embora e não volta mais.  
 

Sabe qual o problema aí? 
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A questão muitas vezes está no processo, ou nos 

processos de comunicação.  

A palavra, por si, já sinaliza o que representa:  
 

Comunica + Ação.  
 

Estamos nos referindo ao ato de alguém transferir 
uma informação, sentimento, fato ou opinião a 
outra pessoa.  
Será que a sua comunicação está alinhada ao seu 
cliente e com aquilo que você quer que ele faça 
ou entenda?  
A mensagem que você emite é a mesma que ele 
recebe?  
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A mesma mensagem pode ser entendida de 
maneira diferente pelos alunos, pelos pais, pela 
comunidade!  
 
 
 
 
 
 
 
Daí entender como cada um reage e como cada um  

interpreta os códigos  
da comunicação.  

É preciso entender  
também que  

a mesma mensagem  
pode, e deve,  

ser enviada  
de maneira distinta,  

dependendo de quem vai recebê-la.  
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Algumas perguntas podem sintetizar o que 
acontece com os elementos de uma comunicação, 
considerando os agentes e processos envolvidos.  

Então, antes de tudo é importante lembrarmos 
dos elementos fundamentais do processo de 
comunicação.  
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Quando falamos 
em comunicação,  

os agentes clássicos  
envolvidos no  

processo são 3:  

o emissor,  
a mensagem e  

o receptor.  
Entretanto, em relação à mensagem, surge um 
elemento da maior relevância, em especial nos 

tempos atuais: o meio pelo qual vamos 
transmitir a mensagem. 

Precisamos saber exatamente o que se quer 
comunicar e a quem vamos comunicar. 

Juntando as duas coisas, então, podemos 
estabelecer Como esta mensagem  

será transmitida.  
Isso nos reporta à escolha da mídia mais 

adequada e do formato de conteúdo que seja 
mais usual a quem vai receber a mensagem.  
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Uma vez definida a mensagem a ser dada,  
a questão passa a ser Quem vai emiti-la, o que nos 
coloca na posição do Emissor.  
Quando estamos emitindo alguma mensagem em 
nome da instituição, assumimos o papel dela 
própria, ou seja,  
é a Escola quem está se posicionando.  
Nesse caso, geralmente o receptor é composto por 
um, ou vários, de seus stakeholders.  

Trata-se portanto de um público externo. 
Já quando falamos como gestores, geralmente 
estamos nos dirigindo aos demais colaboradores e 

alunos, ou seja, um público interno.  
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Como melhorar a 

comunicação com o 

público interno 
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Como melhorar a 

comunicação com o 

público externo 

Comece definindo as Personas. 
Com base nelas será possível desenvolver uma 
comunicação relevante para cada uma e, mais que 
isso, fazer as perguntas certas que levarão ao 
alinhamento da relação entre a escola e seus 
públicos. Uma boa ideia é usar o Mapa da Empatia. 
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Siga alguns passos 
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Um último 

lembrete... 
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