
Apoio 



Devido ao aumento do contágio pelo novo 
Coronavírus, declarações da OMS de pandemia, 
definições ainda não tão claras dos governantes 
brasileiros e à paralização das aulas, as empresas do 
Grupo Rabbit e parceiros relacionados à área 
pedagógica, jurídica e tecnológica se uniram para 
criar uma força tarefa com o objetivo de auxiliar, 
orientar e dar suporte as escolas neste novo desafio.  



Com o aumento da insegurança e a suspensão de 
eventos e aulas, a situação afetará a economia, a 
psique de cada indivíduo e a sociedade. 

Mediante este cenário, o objetivo do Programa de 
Contingência é posicionar a escola como 
protagonista na instrução da população e no papel 
de utilidade pública, reduzir o impacto no processo 
de ensino-aprendizagem dos alunos e reduzir perdas 
econômicas, como o atraso e não pagamento das 
mensalidades. 



O Plano de Contingência para Escolas atuará 
diretamente nas necessidades de todos os 
públicos que integram as instituições de ensino: 

ALUNOS PAIS E FAMILIARES COLABORADORES 

PROSPECTS ENTORNO 



Uma questão que merece destaque é a suspensão 
das aulas.  

Sem a percepção de prestação dos serviços pelos 
pais, poderá ocorrer um aumento significativo da 
inadimplência e o não pagamento das 
mensalidades. Isso pode afetar as contas das 
escolas, que por sua vez terão mais dificuldade em 
honrar seus compromissos. 

Para minimizar esse risco, é importante que a 
escola desenvolva formas de não interromper 
plenamente a prestação de seus serviços, 
ministrando aulas a distância e criando estratégias 
de marketing para que os pais percebam que o 
trabalho continua sendo bem realizado. 

 



PLANO ESTRATÉGICO 

Webinars Coaching Criação Pesquisas 

 

• Marketing e comunicação 
(comunicação e 
aproximação com pais, 
sensação de prestação de 
serviços  

• Gestão (gestão de crise, 
gestão de home office) 

• Pedagógico (como se 
adaptar ao novo cenário) 

• Gestão de inadimplência, 
(home office, cobranças e 
controles) 

• Finanças 

 

• Coaching com a 
Gerente de 
Relacionamento 
para direcionar e 
implementar o 
plano de ação da 
sua escola (via 
videoconferência) 

• Canal direto 
(vídeo, telefone e 
e-mail) 

 

• Rabbit Info 
(datas 
comemorativas, 
informativos, 
etc.) 

• Materiais 
específicos sobre 
o Coronavírus 
(escola como 
centro de 
utilidade 
pública) 

 

 

 

 

• Realização de 
pesquisas 
constantes, 
gerando 
métricas 
relevantes 
para o 
período, 
através do 
Explora, 
Instituto de 
Pesquisas do 
Grupo Rabbit 



COMUNICAÇÃO 

A medida mais importante que as escolas 
precisam praticar é manter a comunicação.    

As famílias, cada vez mais distantes, tendem a perder seus vínculos 
com a escola, aumentando a dificuldade natural em entender a 
proposta pedagógica e os benefícios que seus filhos terão durante o 
período de contingência.  
 
O endomarketing tem um papel importante na democratização da 
comunicação, ao proporcionar uma maior interação entre a escola e 
a família. 



Para facilitar a vida das gestoras de comunicação, o SIG (Sistema 
Integrado de Gestão) possui um sistema de disparo de artes automático 
das principais datas comemorativas, peças de endomarketing e posts 
para o Facebook.  
 
• Portfólio com centenas de artes prontas (Book de projetos 
pedagógicos, Datas Comemorativas, Estudos do Meio, Ideiafix...)  
• Disparador de e-mail  
• Postador de facebook automático 



A Plataforma streaming de conteúdo do Grupo Rabbit 
possibilita assistir a videoaulas, palestras, 
treinamentos e baixar conteúdo relevante.  
Todo mês são lançados dois cursos on-line.  


