
"Num mundo cada vez mais informado e globalizado, os novos 
consumidores têm mais facilidades de se relacionar com 
bens e serviços que tenham preocupações socioambientais.". 

No artigo da edição anterior, 
apresentei alguns conceitos 

relacionados ao marketing 3.0. 
Agora, o desafio será defini-lo de 
uma forma mais usual, que possa 
ser aplicada ao dia a dia das insti-
tuições de ensino. Para contextua-
lizá-lo, vamos retomar os princi-
pais pontos abordados. 

No marketing 1.0, focamos, basi-
camente, os 4 "Ps" para atingir o 
maior número de pessoas. O pri-
meiro passo foi trabalhar os dife-
renciais de nossos produtos e/ou 
serviços; depois, definimos uma 
boa relação custo x benefício com 
base no preço; em seguida, ajus-
tamos nossa sala de matrículas e 
localização de nossa escola (pon-
to de distribuição e/ou praça). 
Por último, definimos as ações de 
comunicação, que vão desde a in-
serção de propagandas em diver-
sos meios a ações de marketing 
promocional, como: concurso de 
bolsas, simulados, etc. 

Se sua escola já trabalha de forma 
ordenada e organizada, esse tópi-
co dará um bom direcionamento 
em busca do marketing 3.0. 

No marketing 2.0, antes de reali-
zar os 4 "Ps", iremos nos aprofun-

dar nas necessidades de cada pai 
e aluno, seguindo alguns critérios, 
como: segmento, faixa etária, 
realização de pesquisas focadas 
em comportamento de consu-
mo, evasão dos alunos por séries, 
além de definir serviços e novos 
produtos que atendam a essas ne-
cessidades por nichos. 

Se você já aplica, em sua esco-
la, pesquisas, análises do ciclo 
de vida de cada cliente, desen-
volvimento de novos produtos e/ 
ou serviços, análise de mercado 

ser mais presente na prática diá-
ria: a construção de um mundo 
mais ético, humano e próspero 
por meio de serviços e produtos 
ligados a causas sociais e que não 
agridem o meio ambiente. Os pais 
e alunos de hoje não escolhem a 
sua escola, ou a do seu concorren-
te, apenas por algum diferencial 
ou atributo relacionado a preço, 
qualidade, serviços ampliados OU 
inovação. O que interessa saber é 
qual será o retorno do dispêndio 
empregado e qual o retorno à so-
ciedade. Eles buscam ir além da 

e concorrência, está muito pró-
ximo de aplicar os conceitos de 
marketing 3.0. 

O marketing 3.0 pode parecer 
fácil na teoria ou pode soar de 
forma muito "poética e teórica" 
para administradores e execu-
tivos da educação. No entanto, 
nosso segmento traz, em sua es-
sência, este conceito que deveria 

escola, ou seja, o que mais a ins-
tituição fará sem ou em conjunto 
com os seus filhos e/ou alunos por 
aquela cidade, sociedade e país, 
de forma colaborativa, como, por 
exemplo, os serviços comunitá-
rios, a ajuda a cooperativas locais 
e ações sociais. Assim, o diferen-
cial mais importante serão os va-
lores éticos, humanos e prósperos 
de seu negócio. 



Bom, até aí parece fácil, contudo 
não é tão simples assim. Para que 
essas ações funcionem, é preciso 
que a escola mantenha uma carta 
de valores autêntica. Quem quiser 
apenas montar uma fachada poli-
ticamente correta não sustenta-
rá a ação por muito tempo como 
diferencial de valor, pois os pró-
prios colaboradores, professores 
e parceiros da instituição serão 
os primeiros a notar que essa pro-
messa não é transparente. Logo, 
as informações correrão por meio 
do boca a boca na internet ou do 
marketing viral. 

Dessa forma, fugirá de seu controle 
algo negativo divulgado na inter-
net. Sua escola está preparada para 
isso? Atualmente, sua instituição 
possui uma carta de valores? 

Uma escola praticante do mar-
keting 3.0 tem missões, visões e 
valores mais grandiosos que con-
tribuem com o mundo. 

Seria tudo isso pura teoria e ro-
mantismo quando tratamos de 
negócio? Sim, mas, hoje, quan-
do realizamos pesquisas, mais de 
85% dos consumidores afirmaram 
preferir marcas socialmente res-
ponsáveis; "mais de 70% disseram 
que pagam até um pouco a mais 
para obtê-las e, ainda, a maioria 
indica esses produtos e/ou servi-
ços a familiares e amigos. Se es-
ses números não bastam, 50% de 
recém-formados em MBAs decla-
raram aceitar um salário mais bai-
xo que o oferecido pelo mercado 
para trabalhar em uma empresa 
com engajamento social. 

Nossos alunos têm esta reflexão 
sobre "um mundo melhor" e têm 
outras atitudes e posturas com o 
futuro do planeta. São formados 
por nossas escolas para valorizar 
essas escolhas. Será que sua esco-

la se posiciona dessa forma tam-
bém? Será que apenas trabalhando 
com educação sobreviveremos? Ou 
deveremos ter outro modelo de 
negócio como "empresas de negó-
cios sociais"? O quadro acima foi 
usado na edição anterior e agora 
começa a fazer sentido. 

Seja bom, tenha pais e alunos 
mais fiéis e aumente sua renta-
bilidade. 

Imagine que, para isso, antes de 
construir sua unidade, você deve-
rá utilizar materiais como madei-
ra certificada, energia solar para 
o aquecimento, reaproveitamento 
de água, coleta seletiva e outras 
diversas práticas que, na teoria, 
são fantásticas, mas que sua es-
cola deve colocar em prática dia-
riamente, e na realidade; mesmo 
que seja mais dispendioso para 
seu negócio, deve ser encarado 
como diferencial de valor. 

Seja uma escola 3.0! Evidencie 
de forma tangível suas inten-
ções e preocupações com causas 
nobres. 

 

Mostre a intenção verdadeira de 
sua escola e aja como for preciso. 
A escolha correta de um forne-

cedor deve ter um outro critério 
além do preço da mercadoria: o 
que ele produz pensando no meio 
ambiente. 

Você pode tentar ganhar mais di-
nheiro pagando baixos salários, 
escolhendo fornecedores baratos e 
espremendo todos os demais cus-
tos. Mas essa estratégia não vai du-
rar muito, porque você acabará ge-
rando serviços de baixa qualidade. 
As escolas vencedoras e mais ren-
táveis serão aquelas que se apro-
ximarem do marketing 3.0, o que 
significa: mirar a longo prazo. Suas 
marcas serão mais valiosas, e seus 
alunos, mais fidelizados! 

Não devemos nos orgulhar do lu-
gar de onde saímos e aonde che-
gamos, e sim daquele para onde 
queremos ir - nossa visão de futu-
ro - nossa aspiração maior. 

Caso tenha a contribuir com ou-
tras dicas, sugestões ou pergun-
tas, escreva para vagner.aguilar® 
sebsa.com.br • 
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