
Juntos pela Educação Católica

Brasília, 07 de dezembro de 2021.

Circular ANEC nº 055/2021 
Aos Representantes dos Conselhos Estaduais da ANEC
ASSUNTO: Relação de Temas para Palestras nos Seminários Estaduais de
Gestão.

Com o objetivo de colaborar com os Conselhos Estaduais da ANEC, conseguimos alinhar com o Grupo
Rabbit, alguns temas que podem ser abordados nos Seminários Estaduais de Gestão para o ano de
2022. A proposta aqui apresentada é a disponibilização de palestrante sem custo para os temas
sugeridos abaixo.

1. Gestão Estratégica para as Escolas Confessionais
- Panorama do mercado educacional;
- Práticas organizacionais em um ecossistema de educação confessional;
- Gestão, supervisão, liderança e feedback do corpo docente e da equipe de vendas.

2. Projetos Sociais como forma de Institucionalização para reduzir os pedidos de descontos e
inadimplência
- Posicionamento de mercado;
- Divulgação do institucional e dos diferenciais das escolas católicas;
- Projetos de comunicação e marketing para as obras assistenciais com o objetivo de reduzir os
pedidos de descontos.

3. Estratégias de Rematrículas para Escolas Confessionais - Apresentação de Pesquisa Específica
- Budget;
- Panorama do mercado de escolas confessionais;
- Índices de reajustes;
- Planejamento Estratégico;
- Ações concretas para antecipar a matrícula.

4. Captação de alunos para escolas confessionais - Estratégias de Marketing
- Campanha de matrícula;
- Investimento para as ações de marketing;
- Marketing Digital (Inbound Marketing);
- Análise do funil de marketing (engajamento);
- Como potencializar o retorno do site e das redes sociais.

5. Técnicas de Atendimento e Comercialização para Escolas Católicas - Apresentação dos Dados
Específicos do Mercado Confessional
- Capacitar a equipe de atendimento e vendas
- Traçar metas e objetivos
- Roteirização do atendimento pessoal e telefônico
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- Gestão de dados e de performance com o objetivo de aumentar o número de matrículas
- Análise do funil de vendas

Os interessados deverão solicitar a palestra com antecedência mínima de 90 (noventa dias), este
pedido deverá ser enviado para o e-mail assistente@anec.org.br, aos cuidados de Sr.ª Jackeline
Nascimento.

Sem mais, agradecemos a colaboração e sigo à disposição.

Atenciosamente,

                                                         Guinartt Diniz
Secretário Executivo da ANEC

Secretário da ODUCAL na região 9 (ODUCAL BRASIL)
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