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O Marketing 3.0 é uma nova tendência de marketing que busca a fidelização dos clientes 

por meio da inclusão de histórias que emocionam. Baseado em um tripé composto por 

viabilidade econômica, consciência ambiental e responsabilidade social, de forma a engajar os 

clientes a missão e valores da empresa (KUBAYASHI et. al., 2001).  

Enquanto o Marketing 3.0 tem como preocupação os aspectos ambientais e sociais, trata-

se de uma fase ainda não utilizada pela maioria dos empreendimentos que adotam fases prévias 

como o marketing 1.0 - que envolve os produtos de massa das décadas de 70 e 80, relativamente 

básicos- e o marketing 2.0 - centrado no consumidor e nas questões humanas.  

O Time Enactus UFPA faz parte de uma rede global de universitários engajados em 

projetos de empreendedorismo social. Atualmente conta com três projetos em desenvolvimento 

e a partir de seu departamento de marketing, ações são planejadas para divulgar os times e 

projetos e também atrair financiadores. Cada projeto apresenta suas singularidades e estas são 

observadas e analisadas para a criação de um Plano Estratégico de Marketing (PEM), que 

corresponda às expectativas de crescimento dos projetos. Neste cenário, houve a necessidade de 

criação de um PEM para o Projeto CosturaÊ.   

O projeto busca, por meio da ação empreendedora, a independência financeira e 

emocional de mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O 

projeto promove a autonomia por meio da confecção de produtos feitos de tecido, em especial 

os quiet books . Ainda em fase inicial, foi importante a implementação de um PEM que 

abordasse as principais necessidades do projeto, desde seus primeiros estágios até o momento 

em que a comunidade atendida seja autosuficiente. Logo, o plano foi dividido em três etapas, 

das quais um já foi concluída.   
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Etapa 1 - Criação da Identidade Visual do Projeto  

Conforme Strunck (1989), a identidade visual de uma marca ou empresa é o instrumento 

fundamental nas políticas de marketing das empresas. Essa identidade é a expressão de sua 

individualidade e a garantia de sua responsabilidade perante a sociedade, ela traduz exatamente 

a forma pela qual as empresas gostariam de ser vistas por seu público externo - seus clientes e 

fornecedores- e interno, os que nela trabalham.  

A marca de qualquer empresa deve, em sua essência, representar os valores empregados 

no negócio. No caso do projeto CosturaÊ, era fundamental a sensibilização do consumidores da 

marca - Futuros investidores, consumidores e capital social - quanto a problemática a qual as 

mulheres eram inseridas. A criação da marca foi feita por um profissional da área de design e 

buscou relacionar o significado com a ideia de amor próprio, assim focar o trabalho 

desenvolvimento no sentido de resiliência e não o de vitimização.  

Com a criação da identidade visual do projeto, serão produzidos os itens de papelaria 

necessários para a aplicação em embalagens, cartões de visita, panfletos, flyers e demais 

materiais gráficos impressos. Além disso, a marca possibilitou a aplicação em peças publicitárias 

de mídia eletrônica como anúncios e publicações em mídias sociais do time.   

No período de 22 de fevereiro à 10 de março, um questionário foi aplicado entre os 

membros do time e a criação da marca foi citada como uma atividade relevante a integração do 

time, a criação de identidade visual do Projeto CosturaÊ proporcionou aos membros um 

momento de reflexão e conhecimento sobre o próprio projeto do qual fazem parte. Na ocasião, 

os membros do projeto participaram de uma dinâmica de brainstorm que serviu como base para 

a criação do conteúdo.  

Etapa 2 - Participação do Projeto em Feiras e Eventos  

Próximos passos do projeto é a participação das pessoas atendidas em feiras e eventos de 

artesanato para comercialização dos produtos fabricados. Para isso será necessário investir em 

uma estrutura de stand e banners de divulgação, além do material gráfico do projeto. Após 

parceria com o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) - Belém, o projeto entrará 

em uma nova etapa atuando diretamente com as mulheres que forma o público alvo do projeto. 

Sendo assim, a previsão é que a produção dos itens a serem comercializados tenha início a partir 

de maio de 2017.  

Etapa 3- Criação de Mídias Sociais  

Inicialmente, busca-se criar duas redes sociais para divulgação e vendas dos produtos 

confeccionados, facebook e instagram, devido a sua popularidade e também fácil utilização. De 
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tal modo, que esta etapa só poderá ser realizada após as capacitações que as mulheres 

participarão. Parte do público atendido pelo projeto possui baixa ou nenhuma escolaridade.  

Nesta etapa do planejamento, além de dos produtos estarem prontos, as mulheres já terem 

passados por capacitações que as tornarão mais capacitadas para promoção e vendas pela 

internet. A previsão é que essa etapa seja implementada até Novembro de 2017.  

Considerações finais  

A primeira etapa do PEM já foi consolidada e já traz benefícios ao projeto. O Plano 

Estratégico de Marketing é fundamental para a criação e manutenção de clientes a longo prazo. 

A elaboração do plano surge como ferramenta para potencializar o negócio, desde que assertiva 

e competitiva sejam suas ações. No caso do Projeto Costuraê, faz-se necessário atentar as 

estratégias que estejam relacionadas ao modelo de Marketing 3.0, a fim de efetivar suas ações 

com o público transmitindo sua missão, visão e valores, para a construção de relações mais 

colaborativas entre o projeto e seus consumidores e parceiros comerciais.  
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