


Quais as mudanças no planejamento e ações de 
marketing com a chegada da pandemia? 

Em nosso planejamento constavam as seguintes ações: a abertura de novas unidades, o desenvolvimento de projetos de inovação para 
alunos e comunidade e o crescimento do EAD (ensino a distância). Com a pandemia, rapidamente focamos nossos esforços no EAD. 
Criamos novos formatos, como aulas ao vivo pela internet, tanto para atender aos nossos atuais alunos como para trazer um público 
novo. Além dessa preocupação com o “produto”, também empregamos esforços na “promoção”, com campanhas segmentadas em 
diversas mídias para falar com as pessoas sobre o Thomas EAD.

Além disso, segundo a pesquisa realizada pela Ana Couto (referência em Branding no Brasil), este não é o momento para hard sell, 
podendo até ser altamente prejudicial à reputação da marca. O momento é de colocar o propósito da marca em prática, utilizando-o 
como elemento de conexão e impacto que gere força para engajar o máximo de pessoas para resolverem os problemas reais 
apresentados pelo contexto atual. Um ponto relevante que essa pesquisa traz é a importância de se mostrar o lado mais humano da 
marca, trazendo afeto, sensibilidade e diversão para o contexto virtual, reconectando-se com as pessoas (ex. ação Museu e TOR).
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Quais as mudanças no planejamento e ações de 
marketing com a chegada da pandemia? 

A pandemia pegou todos de surpresa. Acredito que nenhum dos setores tinha uma previsão de que algo desse tamanho fosse 
acontecer, então nossos planos e pensamentos para esse anos foram bem positivos. Tínhamos feiras agendadas, reuniões com possíveis 
parceiros, eventos de prospecção e captação... Enfim, no primeiro momento tentamos ser positivos, tomamos as primeiras medidas 
para dar suporte aos nossos parceiros e quando vimos que realmente a situação não era algo que deveria ser subestimado, buscamos 
uma reinvenção dos modelos do que faríamos. 

Assim como outras empresas, migramos ações e campanhas que dependiam do off-line para o on-line. A live De Escola para Escola é 
um bom exemplo do Thomas Bilíngue for Schools. Ao mesmo tempo que estamos compartilhando nossas experiências, expandimos 
nossa rede de contatos, nos relacionamos com outros players e a nossa máxima é que uma boa conversa sempre pode trazer no mínimo 
um aprendizado/troca de conhecimento. E se em curto, médio ou longo prazo se tornar essa conversa trouxer uma relação comercial, 
ficaremos mais felizes ainda. O mais importante que visualizamos foi isso: não paramos de fazer contatos, buscamos relacionamentos e 
continuamos produzindo conteúdo relevante. A abordagem mudou por conta do canal, mas o discurso autêntico que faz parte da 
missão da Thomas e do nosso manifesto, de que educação é parceria e que promovemos experiências singulares de aprendizagem 
permanece o mesmo.
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É possível criar uma campanha de marketing de baixo custo? 
Por onde devo começar?

O primeiro passo para se criar uma campanha, independentemente do orçamento disponível, é definir com clareza um objetivo 
mensurável e seu público. São essas definições que vão ditar a necessidade de investimento. Quanto mais apuradas elas estiverem, 
mais assertiva será a campanha. Então, é, sim, possível criar uma campanha de marketing de baixo custo – principalmente no digital. 
No entanto, ela pode ter um alcance menor do que o ideal para chegar até o seu público e atingir o seu objetivo. Para reduzir esses 
possíveis impactos ocasionados pela baixa disponibilidade de orçamento, é preciso acompanhar ainda mais de perto os resultados, 
buscando sempre otimizar o que está funcionando melhor – mesmo que isso exija abandonar alguns outros caminhos.
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É possível criar uma campanha de marketing de baixo custo? 
Por onde devo começar?

É possível e desejável! Quem não quer ter alguma economia em ações gerar receita nesse momento tão delicado? Para começar, é 
muito importante conhecer o seu público, o comportamento indo além de classe A, B, C, idade, raça e gênero!  Se conhece ele bem, 
você sabe quais são as dores, os desejos e anseios e assim fica mais simples assumir que sua entregas serão assertivas. Uma boa 
análise do cenário em que seu negócio está inserido também ajuda bastante, entender como sua localização pode jogar ao seu 
favor, como sua concorrência está se posicionando e também olhar como outras áreas estão se reinventando faz muito bem e traz 
inspiração que não são óbvias. Pensando na execução, coisas simples como uma identidade visual bem resolvida, mas com 
consistência, um tom de voz que represente sua organização tanto na promessa de venda quanto na entrega do produto, e a 
escolha certa dos canais de mídia para ter essa conversa. Estando seguro até aqui, é importante definir um funil de venda com 
ações de topo, meio e fundo, algo como (AIDA = atenção, interação, desejo, ação), para finalizar, é importante estruturar testes para 
analisar a efetividade da campanha, daí o digital tem uma grande vantagem sob o off-line.
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Quais os tipos de mídia fazem mais sentido em um cenário que as 
pessoas estão reclusas em suas casas? O off-line ainda tem força?

Vale reforçar que a mídia é escolhida de acordo com o público visado e que muitas pessoas não estão ficando em casa – seja por 
necessidade ou não. O pico de isolamento no Brasil foi em março, com 62% de isolamento social, mas, na última sexta-feira (30/5), apenas 
39% das pessoas monitoradas estavam em casa. Se pensarmos, por exemplo, nos profissionais da saúde que produzem e consomem 
artigos científicos, muitas vezes em inglês, e por isso querem desenvolver suas habilidades na língua inglesa, podemos não os encontrar 
facilmente em casa. Com isso, mais uma vez temos que pensar em campanhas integradas, para estarmos onde o público está. Os canais 
podem até ser on e off, mas a comunicação é integrada.

De qualquer forma, pesquisas indicam que o consumo de internet no Brasil aumentou 30% e que categorias como games, notícias, 
entretenimento e redes sociais acompanharam esse salto (Fonte: Comscore). Assim, visualizar esses canais e segmentos como “veículos” 
para nossas mensagens é interessante. Da mesma forma, o consumo de conteúdo na TV aberta também aumentou consideravelmente, 
principalmente em função da credibilidade do jornalismo diante de tanta fake news (fonte: Kantar Ibobe). E, embora a TV entre na lista de 
canais off-line, ela é um dos maiores geradores de conteúdo on-line: o que acontece na televisão, repercute imediatamente no online.
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Quais os tipos de mídia fazem mais sentido em um cenário que as 
pessoas estão reclusas em suas casas? O off-line ainda tem força?

Para quem está em crise e não tem verba destinada para investimentos maiores, acredito que o onl-ine é uma saída bem interessante. 
Anúncios bem feitos em redes sociais são boas alternativas, são acessíveis e é fácil segmentar público por lá.

Você pode, por exemplo, subir uma base de dados de cliente sua  de telefone celular ou e-mail e veicular anúncios para essa base que já 
tem algum interesse prévio em você ou para um público semelhante a ela. Daí os anúncios on-line têm o advento que também são mais 
factíveis de medir resultados e o custo de produção é bem acessível. 

Vou lembrar que não basta apenas escolher esse caminho, uma estratégia também precisa ser pensada. Já pensou fazer um anúncio 
perfeito, gerar um lead quentíssimo que está pronto para conversão e você não tem um sistema adequado para recebê-lo, seu time de 
vendas não está ciente da campanha que você está rodando ou a campanha está vencida, com ofertas que caducaram? 

Então a estratégia bem definida e azeitada com todos os pontos de contato é muito importante também.

Como contraponto, uma visão mais generalista sobre as mídias off-line é que esse é um bom momento para negociar pacotes e melhores 
condições, tendo assim um modelo híbrido. E usar alguns caminhos simples de mensurar os resultados que a maioria deve conhecer, 
como colocar um número de atendimento exclusivo em um outdoor, uma URL de site específica para um circuito de mobiliário urbano, 
enfim, coisas desse tipo para medir a efetividade do off-line e saber se realmente ela tem sido efetiva no seu plano de mídia.
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Na área de Comunicação as pessoas dizem que conteúdo é rei. 
Então como estruturar um fluxo para estar sempre visível, ser 
espontâneo e ser relevante nas redes sociais?

O conteúdo só consegue ser rei se for útil, relevante para o público. Como trabalhamos com diversos segmentos, precisamos lidar com 
diferentes interesses e linguagens – por isso também precisamos ser bastante estratégicos no uso dos canais digitais. Por exemplo, 
temos um público mais jovem no Instagram, então lá falamos bastante sobre cultura Geek, estabelecendo relação com o universo da 
língua inglesa de modo que faça sentido para os nossos alunos e (ainda) não alunos.
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Na área de Comunicação as pessoas dizem que conteúdo é rei. 
Então como estruturar um fluxo para estar sempre visível, ser 
espontâneo e ser relevante nas redes sociais?

Para quem começa do zero, é fundamental ter o mínimo de conhecimento sobre seu público. A partir daí, fica mais fácil criar editorias, 
segmentos de conteúdo que sejam relevantes, interessantes, que façam sentido pro seu negócio e para esse público. 

No Thomas Bilíngue for Schools temos editorias fixas para tratar assuntos de interesse de escolas, professores e também famílias, mas 
também temos espaço para falar sobre datas comemorativas, novidades, e até receber sugestões dos nossos seguidores, nada é fechado 
ou engessado, mas temos um fio condutor que dá sentido para essa miscelânea de informações, que é a nossa marca e os nossos 
objetivos. 

Nessas editorias convidamos pessoas-chave que trabalham com a gente para colaborar com seus conhecimentos. Daí um ponto 
importante que quero ressaltar: escola geralmente é um organismo muito vivo e com muitos talentos, na Thomas mesmo temos 
professores que entendem dos mais variados e inusitados assuntos e essa galera está sempre disponível para contribuir. Um grande 
aliado do marketing das escolas é o corpo acadêmico, os professores podem e devem contribuir com conteúdo para essas editorias, 
afinal, eles têm muito conhecimento de causa. 

Com esse conteúdo em construção, vamos distribuindo ele em um calendário de publicações. Dessa maneira a gente consegue criar 
conteúdo com a nossa identidade que agrega valor, gera engajamento e converte. 

.Aqui fica bem claro o tanto que marketing e comunicação são importantes nas escolas e caminham juntos.
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Uma pesquisa recente da Sprout Social Index mostrou que apenas 21% das pessoas seguem as marcas para se comunicar com elas. A 
maioria das pessoas quer ver novos produtos e serviços (57%), ficar atualizada das notícias (47%), saber de promoções (40%) e se entreter 
(40%). Assim, temos que lembrar que o público é composto de pessoas como eu e você, que têm desejos, sonhos, medos... A partir do 
momento que nosso produto se conecta às pessoas para ajudá-las em alguns desses aspectos, conseguimos estabelecer um vínculo 
emocional – e a comunicação e o marketing são os caminhos para isso.

Loise Marvell

Hora do match: público x escola. 
Como criar um vínculo emocional com o meu público? 



Hora do match: público x escola. 
Como criar um vínculo emocional com o meu público? 

Basicamente entrando na definição do marketing, gerando valor sobre um produto para atender à necessidade do cliente. 

Fazemos isso sendo consistente nas nossas postagens nas redes sociais, adequando nosso tom de voz ao que o cliente está 
acostumado a ouvir, trazendo soluções no tempo certo, ouvindo às queixas e sendo assertivo nas soluções e o mais importante, 
sendo autêntico e fiel ao seu discurso de venda. 

De novo, cumprindo a promessa de venda na entrega do produto em todos os pontos de contato da marca.
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THANK YOU! 
tbs@thomas.org.br  |  (61) 3442 5537

https://instagram.com/thomasbilingueforschoos
https://www.linkedin.com/showcase/thomas-bil%C3%ADngue-for-schools
https://facebook.com/thomasbilingueforschoos
https://www.youtube.com/channel/UCZ1O0P4W_WHuaWt_9z9CT7A?sub_confirmation=1

