


Não consegui me adequar ao novo 
cenário, ainda tenho tempo de correr 
atrás do prejuízo e me reinventar?

Sempre há tempo para tudo, desde que saibamos planejar o uso do mesmo. Se você de fato 
está ciente e consciente de que é preciso investir na sua reinvenção, acreditamos que as 
respostas desse material é um simples, porém, consistente norteador de seus passos. 
Principalmente, no estudo do público-alvo e na análise do cenário. 

Com esse conhecimento de dados e informações, nossa capacidade de criar soluções se 
torna assertiva.



Como posso analisar oportunidades e 
riscos para a minha escola neste 

momento de crise?

Considerando que estamos falando de você avaliar oportunidades no segmento onde já 
atua, sugerimos estudar potencial de demanda e previsões de cenários. Analisar empresas 
atuantes na região de interesse para avaliar se existem concorrentes fragilizados e verificar 
vantagens e desvantagens de aquisição ou parceria. Verificar se vale a pena usar seus 
recursos aplicados para essa transação ou captar recursos de terceiros (já que os juros estão 
baixando e os prazos alongados). E tratar o risco como custo de oportunidade - ficar com 
esse dinheiro aplicado retorna X (sob risco de perda para inflação) ou se aplicado em um 
novo negócio pode retornar Y (sob risco das incertezas econômicas).



Quais são os cinco pilares para o processo 
de retomada? Como as escolas podem 
desenhar esse processo?

1) Conhecer claramente seu público-alvo e seu potencial de demanda; 
2) Analisar suas metas, sem ser pessimista; 
3) Revisitar sua Estratégia e Planejamento Estratégico - você pode substituir a análise de 

Visão, por exemplo, pela estruturação da meta; 
4) Estudar seus recursos disponíveis, de financeiro a humano, e utilizar sua 

potencialidade e competência, com criatividade, para o alcance da meta desenhada; 
5) Implantar poucos, mas relevantes indicadores de performance e processos-chave para 

facilitar acompanhamento constante e se preciso, o desenho de rotas corretivas para 
manter o foco nos resultados.



O processo de retomada já é uma 
realidade na Casa Thomas Jefferson 

e no Thomas Bilíngue for Schools?

A retomada Thomas é uma realidade desde os 15 dias após o início da pandemia. Obviamente 
que a análise situacional e a revisitação a estratégia obrigou inicialmente a fazermos análise 
de cenários, orçamento, fluxo de caixa, projeto de retenção de alunos e solução pedagógica 
para manutenção do ensino. Logo após, especialmente pelo fato de termos produtos EAD, 
equipes treinadas para vendas, inclusive aumentamos as metas de vendas desse segmento 
atingindo resultados históricos. Nos deparamos com uma grata oportunidade que foi 
continuar vendendo o produto “presencial”, pois nossas aulas síncronas receberam críticas 
extremamente positivas, servindo de “indicação natural” para a decisão de novos clientes 
começarem conosco mesmo a distância. Por fim, mas não menos importante, para o Thomas 
Bilíngue for Schools, estendemos as medidas bem sucedidas que tomamos como ESCOLA 
para oferecer as nossas ESCOLAS PARCEIRAS.



Como gerar valor de marca para o mercado no 
momento em que nossas forças estão 

centradas em manter as portas abertas?

Manter relacionamento constante e sincero com seus atuais clientes - não esperar que ele te 
procure com uma reclamação ou insatisfação para que você tome medidas contenciosas. 
Trabalhe sempre no preventivo. Implante processos de análises das solicitações para que, em 
caso de concessões, você tenha causas primárias que justifiquem as decisões. Se você tem 
ferramentas, métodos e tecnologias avançadas e bem sucedidas sendo oferecidas aos seus 
clientes, estude formas de estendê-las a terceiros, pois assim pode iniciar uma conquista de 
novos mercados. Você também pode usar esses mesmos cases de sucesso para alavancar 
suas campanhas publicitárias e atrair novos clientes, inclusive, ainda no início do 2º semestre, 
pois matrículas desse período serão sem precedentes - podem haver, infelizmente, 
concorrentes fechando, clientes dos outros insatisfeitos e sua reputação nesse momento 
pode atrair um volume de transferências acima do normal.



Quais dicas vocês dariam 
depois de todos os pontos 

discutidos na live? 

Estudar seu mercado faz-se extremamente necessário neste momento. Você deve ter 
dados para isso dentro da escola e tem várias fontes confiáveis na internet para conhecer 
seu potencial de demanda. Descobrir como estão seus concorrentes também é 
importantíssimo, pois por mais que desejamos o sucesso de todos em sobreviver a tudo 
isso, alguns podem estar mais fragilizados e você pode auxiliar seja fazendo uma parceria 
estratégica, comprado o negócio ou a carteira dele. Redesenhe seu sistema de gestão e 
faça Planejamento Estratégico - Essas ferramentas são um forte auxílio à sustentabilidade 
de um negócio. Passou do tempo do nosso modelo de gestão ser apenas empírico, 
precisamos profissionalizar nosso negócio cada vez mais.



THANK YOU! 
tbs@thomas.org.br  |  (61) 3442 5537


