
A síndrome do valor 
percebido 

"A escola diz que somente ela possui aquele diferencial, mas quem 
a percebe como única e diferenciada são os pais e os alunos." 

Recebi muitos e-mails sobre 
o último texto, Síndrome da 

percepção, com questionamen
tos sobre a fórmula abaixo: 

Esclarecidos esses itens, teremos 
clareza para nos posicionar como 
diferentes e únicos em nosso 
mercado. 

Mas o que vem a ser isso? 

Posicionar-se é demonstrar, 
numa escala hierárquica de 
diferenciais, todas as necessi
dades do Ter e do Ser de seus 
c l i en te s , agregando va lo r aos 
mesmos, e eles, por sua vez, 
compreenderem e espalharem 
esse conceito e imagem para 
outros clientes. 

Escala de diferenciais - como se 
posicionar: 



Na construção do folder da es
cola, recomendo dividir seus 
diferenciais em cinco grandes 
grupos: 

1) Condições comercia is: refe
rem-se às condições econômico-
-financeiras da transação, como 
preço, política de descontos, 
bolsas, exames, concursos e pra
zo de pagamento. 

Condições comercia is - preços 
e promoções: muito util izada 
no varejo, em redes de super
mercados que se posicionam a 
partir da oferta do melhor pre
ço, a diferenciação ocorre em 
vista dos valores e promoções 
presentes no mercado, atraindo 
o consumidor. Se esse for seu 
único diferencial competitivo e 
você desejar ser percebido ape
nas como a escola mais barata 
da cidade, você acertou seu po
sicionamento. 

Mas fique atento. Posicionar-se 
apenas por preço requer susten
tabil idade em seu mercado. En
tenda ainda que o inverso tam
bém acontece. Ser o mais caro 
pode atender a outras neces
sidades, como status quo, que 
alguns clientes procuram na sua 
cidade. 

2) Qual idade: refere-se ao pa
drão de qualidade da escola, 
infraestrutura, serviços presta
dos, bem como os quesitos de 
credibil idade, de corpo docen
te, tradição, material didáti
co. Aqui encontramos os dife
renciais de estrutura - conforto, 
instalações, equipe estrutura
da, corpo docente qualificado. 
Sua concorrência pode apresen
tar todos esses diferenciais em 
menor dimensão. Ser percebido 
por qualidade requer selos cer-

tificadores e excelência nesses 
itens. Porém, como eu disse, a 
concorrência também pode ter 
a melhor qualidade com o me
nor preço, e esses dois itens são 
commodities (de fácil cópia e 
equivalência). 

3) Serviços ampliados: referem-
se ao conjunto de serviços adi
cionados (ampliados) ao que se 
vende, tais como idiomas, es
portes, cultura, eventos sociais. 
Aqui já começamos a nos posi
cionar de forma diferenciada, e 
os serviços entregues a mais em 
relação ao que foi acordado em 
contrato são percebidos pelos 
nossos clientes. Entre eles, po
demos citar diferenciais, como 
atendimentos em portal 24 ho
ras, eventos sociais, culturais e 
esportivos, exposições, servi
ços de transporte, acomodação, 
orientação e suporte constante. 
Entregar serviços ampliados exi
ge dedicação de cada colabora
dor da escola, começando pela 
simpatia e sorriso no rosto. 

4) Inovação: está relacionada ao 
pioneirismo, tanto no lançamen
to de produtos, como na inova
ção de serviços. Neste item, 
estão incluídos os produtos e 
serviços especiais que extrapo
lam as expectativas dos cl ien
tes e, muitas vezes, não estão 
relacionados diretamente com 
o principal objeto da transação 
comercial, por isso chegam a 
causar surpresa e encantamen
to. Ser uma escola inovadora 
requer evolução constante, uma 
vez que processos já incorpora
dos podem ser alterados. Exige 
ainda o despertar total de sua 
equipe para a criatividade den
tro de seu alinhamento estraté
gico (veremos no próximo artigo 
- Marketing 3.0). 

As instituições que compõem o 
Sistema Educacional Brasileiro 
(SEB) se destacam por apresen
tar diferenciais voltados para 
valorizar a qualidade pedagógica 
e, ao mesmo tempo, disponibili
zar a última palavra em tecnolo
gia: aulas em 3D, conteúdo digi
tal, um laptop por aluno, lousas 
eletrônicas, tecnologia móvel e 
interatividade, diferenciais da 
marca. Entenda que tecnologia, 
num primeiro momento, pode 
ser percebida como um diferen
cial de inovação, mas depois se 
torna também um diferencial de 
qualidade, resultando em uma 
commodity. 

5) Valores únicos: a escola e os 
serviços prestados passam uma 
imagem de responsabilidade so
cial, ética e de cidadania, o que 
torna clara a diferença para os 
nossos colaboradores, alunos e 
sociedade. Neste momento, a 
escola chega ao seu ápice e pas
sa a ser percebida como única, 
pois possui valores como relacio
namento, sustentabilidade, res
ponsabilidade social, tradição, 
além da busca constante pela 
formação dos alunos e sua trans
formação em um cidadão ético, 
humano e próspero. 

Tudo isso não é apontado em 
qualquer folder como um di
ferencial, mas é naturalmente 
percebido por seus alunos dia
riamente. Esse público percebe 
o que está sendo entregue por 
toda a equipe de colaboradores 
da escola, ecoando sua satisfa
ção na comunidade. 

Text Box
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