
A favor da instituição 
Rafael Villas Boas 
 
Como aplicar as estratégias de marketing na educação para que os alunos ajudem a 
disseminar a marca. 
 
O conceito de DBM deveria estar consolidado na psique coletiva de gestores de marketing das 
instituições. Se não está, segue um reforço: "Data Base Marketing é o gerenciamento de 
informações para gerar oportunidades de negócios para as empresas". 
 
O levantamento de informações demográficas, geográficas (até mesmo psicossociais) e de 
dados como nível de escolaridade e CEP não é nenhuma novidade nas campanhas de 
vestibular. A falta de recursos tem obrigado as instituições a buscar performance a todo vapor, 
seja pelo desempenho nas negociações de mídia seja através da abertura de canais de 
publicidade mais diretos. 
 
Nesse cenário o DBM evoluiu auxiliado pelas novas tecnologias de informação e chegou à sua 
versão mais moderna: o Network Based Marketing. Se no passado tentávamos encontrar 
"dados específicos de pessoas, e novas pessoas por meio de dados específicos", as novas 
tecnologias nos permitem hoje encontrar "pessoas por meio de pessoas". 
 
As pessoas possuem a tendência de se relacionar com outras parecidas com elas. Seus 
padrões de consumo seriam semelhantes, independentemente de discutirem ou não as 
qualidades de um determinado produto. A esse fator a teoria social vem chamando de 
"homofilia". 
 
Recentes estudos concluíram que os laços de relacionamento, a "homofilia", são muito mais 
importantes que quaisquer dados (por mais profundos que sejam). Esse fenômeno aparece 
nas pesquisas das instituições nas quais a "indicação" sempre liderou os "motivos de escolha" 
dos alunos. 
 
De fato, o conceito de marketing viral ou endêmico não é novo e remonta à pesquisa "Mundo 
Pequeno" publicada em 1967 na revista Psychology Today. A pesquisa, conhecida como os "6 
Graus de Separação", apontava que com seis contatos é possível criar uma ponte entre duas 
pessoas de qualquer lugar do planeta. 
 
Os "6 Graus de Separação" integram as "redes sociais" nas quais uma pessoa relaciona-se, na 
média, com 8 ou 12 outras próximas (e com até 50, considerando aquelas "próximas, mas 
nem tanto"). 
 
Um estudo mais recente, intitulado O Marketing de Rede: Identificando Prospects por meio de 
Redes de Consumidores (2006, Journal of Statistical Science), constatou que o consumidor 
demonstra muito mais disposição em adquirir um produto se for "vizinho de rede" de 
consumidores daquele produto. 
 
As chamadas "redes sociais" são constituídas pelo "quem conversa com quem", "quem telefona 
ou envia e-mails para quem", e o novo desafio do marketing está em encontrar esses grupos e 
fazê-los reverberar uma determinada mensagem, programada e controlada. 
 
O buzz marketing se dá por meio de duas formas de indicação: indireta e direta. 
 
Como exemplo de indicação indireta temos o Hotmail, hoje o principal provedor de e-mails do 
mundo, que iniciou seu processo de expansão com uma ação definitiva. Distribuiu contas de e-
mails gratuitas e com uma assinatura contendo a seguinte mensagem: "tenha seu e-mail 
grátis". Dessa forma, os clientes do Hotmail prospectaram novos assinantes de forma indireta 
(nove milhões de novos assinantes em dois anos). 
 
Ainda que não intencional e com o intuito de vender, a indicação direta ocorre entre duas 
pessoas por meio de uma declaração sobre uma experiência de consumo. 



 
A pesquisa analisou os resultados da estratégia de uma empresa de telecomunicações 
orientada a "pessoas relacionadas a sua base de clientes" e outra mais conservadora e de 
mala- direta, voltada para um banco de dados desenvolvido por meio de informações 
demográficas e geográficas.  
 
A questão chave é que os registros da empresa permitiram aos gestores ver "quem se 
comunicava com quem" por meio do serviço de telefonia. Bastou segmentar um mailing com 
"quem não era consumidor do novo produto" para obter resultados 340% maiores no retorno 
da primeira ação. 
 
Os exemplos se multiplicam e permanece uma dúvida: Como criar ações para que os alunos 
ajudem a disseminar a sua marca? A resposta está na própria atividade-fim da escola. O buzz 
marketing é resultado de uma experimentação. Por isso, suas estratégias são relacionadas à 
prática e à experiência por meio de test drives, eventos e degustações.  
 
As pessoas expostas ao produto nessas condições tendem a se tornar multiplicadores da 
mensagem. Se a experiência é o "momento mágico", o processo seletivo deveria ser permeado 
por palestras, seminários e apresentações. Todo o grupo de prospects deveria ser convidado a 
assistir a um workshop com um professor. Essas experiências deveriam ser a pré-venda. Uma 
forma muito mais elegante de argumentação que o telemarketing. 
 
Uma outra questão está relacionada ao compromisso dos professores com a instituição. Os 
professores deveriam fazer uma apresentação fora da instituição todos os meses. Se cada 
professor fizesse dez apresentações em empresas, eventos, feiras de colégios, reuniões de 
sindicatos etc., ao longo do ano, o esforço de captação poderia ser substancialmente reduzido. 
A platéia exposta a uma aula-show faria o papel de milhares de outdoors e anúncios.  
 
De forma mais direta e com o baixo custo atual, a instituição poderia criar um endereço 
eletrônico para seus alunos e desenvolver ações para estimulá-los a utilizar intensamente esse 
e-mail. Deveria, ainda, certificar-se da propriedade do Network construído pelas trocas de 
mensagem e utilizá-las com profissionalismo na prospecção de novos clientes. 
 
O buzz marketing, no entanto, não se aplica a todos os casos. Alguns produtos não têm apelo 
e não despertam uma boa conversa. Mas e a educação?  
 
Pense no ensino médio e nas rodas de bate-papo que se formam nos intervalos das aulas. 
Agora pense nas ações necessárias para tornar sua instituição o assunto dessas conversas. 
Certamente você estará consolidando uma estratégia de Network Based Marketing. 
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