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RESUMO

O objetivo desse trabalho foi a prestação de assessorial organizacional para a
MinhaMatricula.com, que atua no setor de educação, com a intenção de identificar
junto da empresa, setores ou processos deficitários, os quais pudessem receber
uma proposta de melhoria. Para concretizar tal objetivo, foi realizada primeiramente
uma reunião com a empresa para identificação das respectivas áreas deficitárias.
Foi identificado que a maior dificuldade se encontra na área de Marketing,
caracterizada pela ausência de um desenvolvimento na área de Marketing. A partir
do diagnóstico, foi elaborado um plano de marketing para a empresa, visando a
divulgação e o fortalecimento da marca perante o público, sendo essa a solução
encontrada para auxiliar a MinhaMatricula.com.

Palavras-chave: Assessoria, Plano de marketing,



ABSTRACT

The aim of this project is to help MinhaMatricula.com by giving them a marketing
assistance in order to identify what their deficit areas and/or processes are. Aiming to
reach their goal, a meeting was done with the company to understand those deficits,
Based on that, it was possible to see that the biggest gap was at marketing area.
From this point on, it was decided to establish a marketing plan to
MinhaMatricula.com, aiming at disclosing and strengthening their brand to the public.

Keywords: Advisory service, Marketing Plan
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1 INTRODUÇÃO

A educação é um elemento fundamental na contribuição de um indivíduo, bem

como de uma nação. A importância de desenvolver-se pessoal e profissionalmente

vai além do aumento salarial ou das chances de obter-se um emprego melhor. É

através dela que garantimos o desenvolvimento social, econômico e cultural.

Em um mercado em constante mudança, as organizações têm buscado

profissionais mais qualificados, com mais conhecimentos e habilidades para fazerem

parte do seu quadro de pessoal. Em razão disso, muitas pessoas buscam maneiras

de retomar os estudos e recolocar-se no mercado de trabalho.

A MinhaMatricula.com nasceu com uma proposta diferente para quem deseja

investir em educação. Trata-se de um site de busca, comparação e efetivação de

cursos que proporciona uma melhor experiência no momento em que as pessoas

querem encontrar e matricular-se nos cursos em que desejam. A empresa conta

com cursos nos seguintes segmentos: Pós-graduação, MBA, Idiomas, Gastronomia,

Informática, Desenvolvimento Pessoal, Preparatórios e Beleza e Estética.

Além da busca pelos cursos mais desejados, comparação para encontrar o

qual mais se ajusta às suas necessidades e a segurança na efetivação da compra,

os clientes contam com descontos especiais em todos os cursos encontrados no site

da empresa. Enquanto uma pessoa paga um valor num determinado curso, o cliente

da MinhaMatricula.com pode encontrar esse mesmo curso no site da empresa com

25% de desconto, por exemplo.

Trata-se de uma empresa que está sempre em busca de parceiros de

negócios que estejam comprometidos com a qualidade de ensino. É através da

concretização de parcerias que a MinhaMatricula.com consegue atender às

necessidades de seus clientes. No momento em que um usuário realiza uma compra

no site da MinhaMatricula.com, ele paga apenas a matricula, garantindo o seu



desconto, deixando para pagar o curso integral na escola ou instituição parceira da

MinhaMatricula.com, fornecendo assim, segurança ao cliente.

Diante de uma economia extremamente competitiva, cheia de complexidade e

incertezas, buscam-se ferramentas e técnicas que auxiliem o processo gerencial de

uma organização.

Portanto, este trabalho tem como finalidade a assessoria empresarial da

empresa MinhaMatricula.com, auxiliando-a na análise e levantamento de dados,

proporcionando soluções e melhorias, colocando em prática técnicas e métodos

aprendidos durante o curso de Administração.

A realização da assessoria acontecerá através de encontros da equipe com o

contato apresentado pelo sócio da empresa, além de conferências online e via

e-mail.

1.1 ASSESSORIA

Sendo a finalidade deste trabalho prestar assessoria a uma empresa, é

importante conhecer o que significa esta expressão. A assessoria, baseando-se em

Lacombe e Heilborn (2008, p.88-89), é a assistência proporcionada por assessores

ao chefe de uma empresa, através de estudos, pareceres e trabalhos. As

assessorias são utilizadas por duas razões: quando a chefia está sobrecarregada ou

quando há limitação de conhecimentos específicos, apontam os autores. Segundo

Ferreira (1972, p.123), assessorar significa servir de assessor, assistir, auxiliar

tecnicamente, graças a conhecimentos especializados em determinado assunto.

Percebe-se, então, que a assessoria é um diagnóstico, uma ação avaliativa

de uma organização, ou parte dela, identificando pontos negativos a serem

trabalhados e positivos, aprimorados. Sua finalidade é aperfeiçoar a empresa,

auxiliando-a em seu crescimento e sobrevivência, reconhecendo falhas e vícios,

colaborando com a sua tomada de decisão.

a.



2 DETALHES DO PROJETO

O objetivo principal deste trabalho é elaborar um plano de marketing para a

MinhaMatricula.com. Para chegar a tal objetivo, são apresentados abaixo, no

Quadro 1, os objetivos específicos a serem alcançados durante o trabalho junto de

suas metas:

Objetivos propostos para a assessoria Metas propostas pela assessoria

Identificar o público-alvo da empresa
Realizar pesquisas em redes/mídias sociais,

extrair dados e informações a fim de conhecer
o público interessado nos serviços da empresa

Analisar pontos fortes e fracos da
MinhaMatricula.com

Realizar uma análise SWOT da empresa,
analisando os ambientes que a cercam

Criar ações estratégicas de marketing
Propor maneiras de a empresa chegar ao
cliente utilizando ferramentas do marketing
digital, apresentando assim o seu serviço

Quadro 1 – Objetivos estabelecidos para assessoria na MinhaMatricula.com
Fonte: Equipe de assessoria, 2016

Colocando em prática o conceito de assessoria apresentada no capítulo

anterior, os objetivos e metas demonstrados anteriormente foram estabelecidos em

consenso com a empresa MinhaMatricula.com, buscando entender suas

necessidades e atender suas expectativas.

2.1 JUSTIFICATIVA

A empresa foco deste trabalho, detalhado no capítulo 3 A EMPRESA, é uma

empresa que dispõe de um ambiente virtual, o qual disponibiliza a busca,

comparação e efetivação de cursos educacionais e foi inserida no mercado em

janeiro de 2016.

Em busca de diagnosticar as falhas e os problemas que a

MinhaMatricula.com possa apresentar, foi realizado uma reunião com a empresa



para entender como a assessoria poderia ajudar a empresa da melhor maneira

possível, atendendo as suas necessidades.

Nessa reunião foram identificadas as falhas das seguintes áreas:

1. Financeiro: a empresa não possui uma receita satisfatória pela falta de

retenção e prospecção de novos clientes.

2. Recursos Humanos: apenas um colaborador trabalha exclusivamente

na empresa, sendo assim este trabalha de acordo com a demanda,

não havendo uma descrição de atividades definida para o mesmo.

3. Marketing: ao questionar a empresa sobre este assunto, percebeu-se

que não possui foco nessa área devido à alta demanda de outras

atividades visto que há apenas um funcionário e o mesmo não

consegue desempenhar todas as atividades necessárias. Nenhum

estudo foi realizado por parte da empresa em relação ao Marketing,

entretanto, a mesma relatou saber a importância deste para a

ascensão do negócio.

Com base na análise feita sob a MinhaMatrícula.com, as três áreas acima

descantaram-se uma vez que pode se perceber que as falhas e problemas estão

correlacionados: Recursos Humanos não possui um quadro suficiente de

colaboradores para desenvolver e dar foco nas atividades que podem trazer

possibilidades de crescimento e melhorias na empresa, já o Marketing não sendo

desenvolvido, a empresa não consegue se posicionar no mercado, deixando de

negociar novas parcerias, e também de atrair clientes usuários para adquirir o

serviço, impactando a receita da empresa.

Desta forma, conclui-se que a empresa necessita de um desenvolvimento na

área de Marketing para o crescimento da marca MinhaMatricula.com no mercado,

sendo necessária a criação de um plano de marketing e a partir disso, a empresa

notará resultados financeiros uma vez que conseguirá atingir mais clientes,

disponibilizando de mais recursos e assim investir mais no seu quadro de

colaboradores para fortalecer sua marca.



Baseado no que foi mencionado acima, este trabalho visa a elaboração de um

plano de marketing para que a empresa tenha tomada de decisões assertivas

auxiliando no atingimento das metas corporativas.

2.2 ABRANGÊNCIA

A empresa atua na cidade de Curitiba - PR, sendo este o local delimitado

para a busca de informações as quais viabilizam a realização dos objetivos desse

projeto.

2.3 IDENTIFICAÇÃO DAS EXPECTATIVAS

O desenvolvimento do projeto visa atender às expectativas dos sócios da

empresa, as quais estão voltadas para a área de marketing, podendo ser

visualizadas abaixo:

1. Verificar a receptividade da ideia da empresa com o público;

2. Identificar os cursos mais demandados; e

3. Adquirir conhecimento sobre marketing digital

2.4 EQUIPE DO PROJETO

A assessoria será desenvolvida pelos formandos do curso de Administração

Juliana Luiza Nascimento e Matheus Reis Gonçalves, orientados pelo Prof. Me. Iron

Lemes.

2.5 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

Com o estabelecimento dos objetivos do projeto, faz-se necessário

determinar quais elementos de trabalho precisam ser conduzidos para concluir o

processo, sendo assim, demonstrada através de uma EAP (Estrutura Analítica do

Projeto).



Esquema 1 – Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
Fonte: Equipe de assessoria, 2016

Pode-se visualizar acima no Esquema 1, a Estrutura Analítica do Projeto

elaborada para esta assessoria.

2.6 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A matriz de responsabilidades estabelece as atividades a serem realizadas

por cada integrante do grupo. Segue abaixo a matriz descrita com os participantes a

e suas responsabilidades, lendo-se “P” como Responsabilidade Primária e “S” como

Responsabilidade Secundária (ver Quadro 2).



    

Item
EAP ITEM DE TRABALHO Juliana Matheu

s

 Assessoria MinhaMatricula.com P S

1 Recebimento de dados e informações P S

1.1 Coleta de dados e informações da MinhaMatricula.com P S

1.1.1 Estruturação das informações da MinhaMatricula.com S P

1.2 Realização de pesquisa com público-alvo S P

1.2.1 Estruturação de dados e informações da pesquisa S P

2 Análise de dados e informações S P

2.1 Análise de dados e informações da MinhaMatricula.com P S

2.2 Análise de dados e informações da pesquisa S P

3 Criação do plano de marketing S P

3.1 Análise SWOT da MinhaMatricula.com P S

3.2 Análise dos ambientes da MinhaMatricula.com P S

3.3 Ações estratégicas de marketing S P

3.4 Ajustes e correções S P

4 Apresentação da proposta P S

Quadro 2 – Matriz de responsabilidades
Fonte: Equipe de assessoria, 2016

A matriz foi elaborada procurando manter um equilíbrio entre os autores deste

trabalho e as responsabilidades primárias e secundárias, sendo as atividades

distribuídas de acordo com as suas aptidões, conhecimentos e preferências.

2.7 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO PROJETO

Para o desenvolvimento desse projeto, os fatores críticos são o levantamento

e análise de dados, em virtude do número de pesquisas a serem realizadas para

obter um nível de informação confiável, além da qualidade e disponibilidade das

informações pela empresa consultada, sendo a coleta desses dados de suma

importância para a execução da assessoria.



2.8 ETAPAS DO PROJETO

A primeira etapa começa com a definição dos objetivos e expectativas da

assessoria, solicitação de informações que a empresa já possui sobre o mercado e

sobre a própria empresa.

A segunda etapa será o levantamento e coleta de dados através de

pesquisas a serem realizadas através de redes e mídias sociais.

A terceira etapa será a análise das informações coletadas, após os dados

coletados na segunda fase, examinando-os para constituir informações a fim de

auxiliar no alcance dos objetivos do projeto.

A quarta e última etapa será a elaboração do plano de marketing digital para

a empresa, formado pela análise dos ambientes da empresa, realização da análise

SWOT e criação de ações estratégicas de marketing.

2.9 CRONOGRAMA PRELIMINAR

No cronograma preliminar abaixo, representado pelo Quadro 3,

apresentam-se as datas estipuladas para a realização das atividades que compõem

a assessoria.



    

Ativ Descrição Início Término

1 Assessoria MinhaMatricula.com 12/03/2016 14/11/2016

2 Recebimento de dados e informações 15/03/2016 08/04/2016

3 Coleta de dados e informações da MinhaMatricula.com 16/03/2016 22/03/2016

4 Estruturação das informações da MinhaMatricula.com 09/04/2016 15/04/2016

5 Realização de pesquisa com público-alvo 16/04/2016 11/05/2016

6 Estruturação de dados e informações da pesquisa 11/05/2016 17/05/2016

7 Análise de dados e informações 18/05/2016 28/05/2016

8 Análise de dados e informações da MinhaMatricula.com 18/05/2016 28/05/2016

9 Análise de dados e informações da pesquisa 18/05/2016 28/05/2016

10 Criação do plano de marketing 27/07/2016 28/10/2016

11 Análise SWOT da MinhaMatricula.com 30/07/2016 19/08/2016

12 Análise dos ambientes da MinhaMatricula.com 20/08/2016 09/09/2016

13 Ações estratégicas de marketing 10/09/2016 30/09/2016

15 Ajustes e correções 01/10/2016 31/10/2016

14 Apresentação da proposta 01/11/2016 10/11/2016

Quadro 3 – Cronograma preliminar
Fonte: Equipe de assessoria, 2016

As datas visualizadas no Quadro 3 foram estabelecidas tendo por base o

cronograma estipulado pelo orientador deste trabalho e a disponibilidade de tempo

dos alunos responsáveis pelo mesmo, podendo sofrer alterações no decorrer do

período de sua realização, visto que se trata de um cronograma preliminar.

2.10 COMUNICAÇÃO DO PROJETO

A comunicação dos alunos responsáveis pela assessoria com a

MinhaMatricula.com será realizada com o Sr. Paulo Jr. de Oliveira, sócio e

representante de marketing da empresa, através de conferências online para a

integração e sintonia de ambas as partes.



2.11 RECURSOS NECESSÁRIOS

Os recursos necessários para a realização deste trabalho são a

disponibilidade da empresa para reuniões e as informações solicitadas durante o

período da assessoria, não havendo despesas monetárias, visto que, o objetivo

deste trabalho é a elaboração de um plano de marketing o qual depende apenas de

conceitos e técnicas aprendidas no curso de Administração. Referente as pesquisas,

será de forma online, não demandando gastos com a sua aplicação nem locomoção.



3 A EMPRESA

A seguir serão apresentados os dados da empresa MinhaMatricula.com,

empresa a qual foram feitos estudos para a realização desse trabalho. A coleta de

dados foi realizada a partir de conferências online e recebimento de arquivos via

e-mail.

3.1 DADOS DA EMPRESA

Nome Fantasia: MinhaMatricula.com

Razão Social: Lionville S.A.

CNPJ: 23.718.394/0001-13

Endereço: Rua Professora Ivette Fonseca de Siqueira, n. 11

Bairro: Batel

CEP: 80420-150

Cidade: Curitiba

Estado: Paraná

Telefone: (41) 3093-0032

3.2 HISTÓRICO

A MinhaMatricula.com nasceu em janeiro de 2016 na cidade de Curitiba,

capital do estado do Paraná, sendo criada por Fabricio Bueno. Antes da criação da

empresa, Fabricio era um executivo comercial e franqueado de uma das marcas

mais conhecidas no segmento de cursos de inglês. Enquanto executivo, pensou em

criar uma empresa com o objetivo de facilitar a vida das pessoas que queriam

investir cursos de inglês, pois identificou a necessidade das escolas em atrair novos

alunos e a dificuldade das pessoas na escolha das melhores escolas, principalmente

para pesquisar e encontrar instituições e informações sobre elas. Após sair do seu

emprego e criar seu projeto, amigos acreditaram nele e tornaram-se sócios. A ideia

inicial era criar uma “corretora” de inglês, visto que, este era o ramo em que Fabricio

atuava, entretanto, perceberam uma demanda não apenas nesse curso, mas



também em outros segmentos, como informática, beleza e estética, gastronomia,

dentre outros. Nasceu assim, a ideia de criar um ambiente online onde pessoas

poderiam entrar e pesquisar sobre cursos em diversos segmentos sem sair de casa.

Criada a MinhaMatricula.com, pode-se dizer que a empresa é uma plataforma

inovadora que une quem oferece educação e quem está interessado em investir

nela, com uma forma segura, prática e fácil. A empresa possui dois tipos de clientes,

o cliente parceiro e o cliente usuário. O cliente parceiro é aquele quem fornece

cursos educacionais e o cliente usuário é aquele que quer investir em seu

desenvolvimento. Atualmente, a empresa conta com 10 sócios, os quais, por

enquanto, são os únicos a trabalharem na empresa, além de 40 clientes parceiros

nos segmentos: Pós-graduação, MBA, Idiomas, Gastronomia, Informática,

Desenvolvimento Pessoal, Preparatórios e Beleza e Estética. No término do seu

primeiro semestre, a MinhaMatricula.com obteve em torno de 15 vendas, ou seja,

em média, de janeiro a maio de 2016, 3 clientes por mês.

A empresa atua apenas em Curitiba, tendo como objetivo futuro atingir

cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, até chegar em outras regiões do país.

3.3 PORTE DA EMPRESA

A empresa MinhaMatricula.com constitui-se como uma microempresa.

Segundo o SEBRAE (2016a), a microempresa é a sociedade empresária, a

sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o

empresário, devidamente registrados nos órgãos competentes, a qual possui em seu

rendimento anual uma receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00.



Quadro 4 – Porte da empresa de acordo com o faturamento anual
Fonte: Adaptado do site SEBRAE, 2016b.

Os pequenos negócios podem ser divididos em quatro segmentos por faixa

de faturamento, com exceção do pequeno produtor rural. No Quadro 4 acima, pode

ser visualizado essa segmentação, que segue os critérios da Lei Complementar

123/2006, também chamada de Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas.

3.4 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS

Toda empresa planeja atingir as metas traçadas e superar desafios e, por

isso, é importante formalizar as diretrizes organizacionais. As diretrizes são

formadas pela missão, visão, valores e objetivos organizacionais, disseminando

entre todos os envolvidos, a razão de ser da firma, o motivo pelo qual foi criada e

qual comportamento será adotado na sua jornada. A missão, visão, valores e

objetivos organizacionais foram estabelecidos pela própria empresa, podendo ser

visualizados a seguir.

3.4.1 Missão

A missão é a razão da existência de uma empresa, é o proposito pelo qual

surgiu e para quem se destina. Para Drucker (apud RIBEIRO, 2012, p.44), “uma

empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz; ela se define

pela sua missão. Somente uma definição clara da missão é razão de existir da

organização e torna possíveis, claros e realistas os objetivos da empresa”.



Importante mencionar que a missão da empresa deve ser conhecida por

todos aqueles que formam a empresa e não apenas pelo seu dono ou quem

estabeleceu a missão. Referente a isto, Chiavenato (2004, p.94-95) comenta que a

missão precisa ser bem propagada entre os envolvidos para que se obtenha

conscientização, comprometimento e, com isso, não apenas trabalhar para o cliente,

mas surpreende-lo e encantá-lo.

Assim sendo, a missão da MinhaMatricula.com é: “Servir pessoas que têm

interesse em crescer no âmbito pessoal e profissional”.

3.4.2 Visão

A visão organizacional é a imagem visualizada, projetada e desejada da

própria empresa no futuro. Assim como uma criança sonha sobre o quer ser quando

crescer, uma empresa também deve estabelecer esta perspectiva. Estipulada a

visão, alcançá-la não deve ser apenas responsabilidade da alta direção, mas

também, de cada gerente encontrado na organização, afirmam Cohen e Fink (2003,

p.301). Segundo Chiavenato (2004, p.95), “A visão representa a imagem que a

organização tem a respeito de si mesma e do seu futuro. É o esforço de ver a si

própria no espaço e no tempo”. A visão pode ser vista como um sonho ou como um

desafio estratégico, comenta Vasconcellos Filho (2001, p.228)

A visão da empresa MinhaMatricula.com é: “Ser a principal referência de site

de busca e comercialização de cursos no Brasil”.

3.4.3 Valores

Os valores são a base para construir uma cultura e pilares nos quais os

colaboradores se adéquam e aprendem a conviver e trabalhar em equipe. Os

valores de uma organização impactam diretamente nas atitudes, comportamento e

conduta de seus funcionários. Não diferente, Chiavenato (2004, p.130) diz que os

valores culturais são as prioridades dentro de uma empresa, definindo valores como

“[...] as crenças e atitudes básicas que ajudam a determinar o comportamento

individual”.



Desta forma, os valores da MinhaMatricula.com são: Ética, excelência,

coragem e ousadia.

3.4.4 Objetivos Organizacionais

Estabelecer os objetivos de uma empresa é extremamente importante, pois

assim, saberá qual caminho seguir e quais ações devem ser tomadas para

atingi-los. Chiavenato (2004, p.97) diz que “Um objetivo é um estado futuro desejado

que se tenta tornar em realidade. Na prática, os objetivos são resultados específicos

que se pretendem alcançar dentro de um certo período de tempo”.

O objetivo da Minhamatricula.com é: avançar futuramente para outras

localidades, tendo como prioridade, São Paulo e Rio de Janeiro. Não sendo este um

objetivo a curto prazo, mas sim, de médio ou até longo prazo, é importante que

sejam estabelecidos objetivos a curto prazo, para que a empresa possa crescer

onde encontra-se atualmente, podendo estender-se para outras localidades no

futuro. Assim, são traçados, por enquanto, os seguintes objetivos: tornar-se

conhecida na cidade de Curitiba e obter mais clientes parceiros;

3.5 CULTURA

A cultura organizacional de uma empresa muda e transforma o seu ambiente,

a começar pelas formas como os funcionários veem o negócio e agem nele, cria

senso de identidade e o comprometimento além dos interesses individuais de cada

colaborador, orienta atitudes e comportamentos, dentre outros aspectos.

A cultura organizacional se refere a um sistema de valores compartilhados
pelos membros de uma organização que a diferencia das demais. [...] se
refere à maneira pela qual os funcionários percebem as características da
cultura da empresa, e não ao fato de gostarem ou não delas. (ROBBINS,
JUDGE E SOBRAL, 2010, p.501)

O processo de criação de uma cultura ocorre de três formas, apontam

Robbins, Judge e Sobral (2010, p.508). A primeira, os fundadores só contratam

pessoas que pensam da mesma forma que eles. A segunda forma, eles

desenvolvem os funcionários de acordo com a maneira que pensam e sentem. Por



fim, o comportamento dos donos da empresa estimula a identificação dos

funcionários com eles, disseminando valores, convicções e premissas.

Tendo isto em mente, pode-se dizer que a cultura organizacional da

MinhaMatricula.com não é bem definida e consolidada. Conclui-se isso a partir do

momento em que todos aqueles que trabalham na empresa são sócios, ainda sem

colaboradores, impossibilitando medir os costumes da organização que orientam

e ditam o comportamento dos funcionários, o nível de controle e influência que

possui. 

Mesmo seu quadro de pessoal consistindo em apenas sócios, pode-se notar o

começo de uma cultura na MinhaMatricula.com a partir de um simples

ato praticado pela empresa: reunião de staff (em outras palavras, reunião de

pessoal). A empresa realiza pelo menos um encontro por semana entre todos os

envolvidos, sendo as decisões sempre tomadas desta forma. Com isso, a empresa

trabalha com o pensamento “agimos como donos”, pois, na verdade, são donos,

sendo assim, mudanças, dúvidas, decisões e informações, são tratadas e discutidas

por todos, obtendo, consequentemente, motivação na busca e compartilhamento de

conhecimento e comprometimento com os objetivos traçados em prol do

crescimento da empresa. 

Com a expansão da MinhaMatricula.com, ela pode continuar com a mesma

estratégia, adaptando-a à medida em que seu quadro de funcionários começar a

aumentar. Cada área da empresa pode reunir-se também, tendo dúvidas, ideias e

opiniões trabalhadas por seu respectivo diretor e resolvidas por ele. As informações

relevantes levantadas nestes encontros podem e devem ser levadas pela chefia na

reunião de staff que acontece entre todos os sócios. Para manter seus

colaboradores a par dos acontecimentos, os chefes das áreas podem atualizar seus

funcionários nestas mesmas reuniões que foram mencionadas anteriormente,

surgindo assim, outros pontos de vista, pensamentos e perspectivas. 

Desta maneira, a empresa cultiva uma cultura onde todas as pessoas têm o

seu espaço para falar, sentem-se, de certo modo, livres para dar a sua

opinião, tendo suas ideias levadas para o mais alto nível da pirâmide hierárquica da

empresa e até mesmo vendo-as, se oportuno e conveniente, serem implementadas.



4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A finalidade deste capítulo é fazer uma abordagem teórica sobre os principais

conceitos utilizados na elaboração de um plano de marketing para a compreensão

do trabalho. A fundamentação teórica é muito importante em um trabalho

acadêmico, pois norteia e fornece subsídios para a preparação do estudo, obtendo

assim, credibilidade e aceitação.

4.1 MARKETING E O COMPOSTO DE MARKETING

Disseminado entre as organizações, mas confundido pelas pessoas, o

marketing é visto por muitos apenas como vendas e propaganda. No entanto,

marketing não é só isso. Kotler e Armstrong (2007, p.4) dizem que vendas e

propaganda representam não mais do que a ponta do iceberg do marketing, são

apenas peças do conjunto de ferramentas utilizadas para alcançar o objetivo do

marketing que é “satisfazer as necessidades dos clientes”.

De forma abrangente, os autores falam que marketing é um processo

administrativo em que os indivíduos e as organizações, através da criação e troca de

valor, obtêm o que necessitam e desejam. Já de forma específica, compreende a

construção de um relacionamento lucrativo e de valor com os clientes. Nesse

sentido, Kotler e Armstrong (2007, p.4) definem marketing como “o processo pelo

qual as empresas criam valor para os clientes e constroem fortes relacionamentos

com eles para capturar seu valor em troca”.

Para Las Casas (2009, p.15),

Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades
concernentes às relações de trocas orientadas para a criação de valor dos
consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou
indivíduos através de relacionamentos estáveis e considerando sempre o
ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam no bem-estar
da sociedade.

Peter Drucker, um dos maiores teóricos da administração, diz que

[...] o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O objetivo
do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou o
serviço possa se adequar a ele e se vender sozinho. De maneira geral, o



marketing deveria resultar em um cliente disposto a comprar. A única coisa
necessária, então, seria tornar o produto disponível. (DRUCKER apud
KOTLER E KELLER, 2012, p.4).

Para a American Marketing Association (AMA), instituição que existe há mais

de sessenta anos e vem estabelecendo as definições, práticas e educação

relacionadas ao marketing, o conceito pode ser definido como

o marketing é a atividade, o conjunto de conhecimentos e os processos de
criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para
consumidores, clientes, parceiros e sociedade como um todo. (AMERICAN
MARKETING ASSOCIATION apud KOTLER E KELLER, 2012, p.3).

Las Casas (2009, p.7) diz que desde a Idade Média o marketing era praticado

até mesmo por um artesão no momento em que levava um produto até um lugar

movimentado, oferecia-o por um determinado preço às pessoas que por lá

passavam, podendo até anunciá-lo utilizando a sua voz.

No exemplo dado pelo autor, pode-se identificar o composto de marketing,

também chamado de marketing mix ou 4 P’s de marketing:

1. Produto: aquilo que está sendo oferecido. No caso do artesão, poderia

ser um objeto, artefato ou artigo, por exemplo.

2. Preço: o valor atribuído ao item que será pago pelo consumidor.

3. Praça: ponto de venda escolhido. Para o artesão, um lugar onde

pudesse atingir um número significativo de pessoas, como uma praça.

4. Promoção: as estratégias utilizadas para divulgar o produto. No

exemplo mencionado, seria a voz do artesão.

Kotler, Hayes e Bloom (2002, p.11-12) definem o mix de marketing como “um

conjunto de instrumentos de marketing, táticos e controláveis, que a empresa utiliza

para gerar o resultado que pretende conseguir no mercado alvo”. Os 4 P’s são as

principais ferramentas para uma empresa obter os resultados esperados e, por isso,

a ela deve estar atenta a esses fatores se quiser alcançar os objetivos traçados pelo

marketing.

A parte mais importante do composto de marketing é o produto, todo o

esforço realizado pela empresa é voltado para ele. Sem ele, todos os demais

componentes do composto de marketing seriam até mesmo inexistentes, ressalta



Las Casas (2009, p.186). Com relação ao preço, afirma (p.217) que este se justifica

com o nível de satisfação do cliente. Muitas vezes os consumidores utilizam o preço

como base para saber qual produto ou serviço adquirir, pois, apesar de seus desejos

e necessidades serem ilimitados, seus recursos não são. Entretanto, um bom

produto com um preço adequado de nada serve se o cliente não conseguir chegar

até ele. Os locais de compra devem ser acessíveis e convenientes e, além disso,

devem dispor dos produtos que os compradores procuram. Mesmo tendo um

produto de qualidade, com preço justo e de fácil localização, se o consumidor não o

conhece, ele não irá comprá-lo e, por isso, o profissional da área de comunicação

deve preocupar-se em informar o cliente sobre o produto e suas características,

aponta o autor (p.283)

Percebe-se assim a ligação entre marketing e o público-alvo de uma

organização, sendo a missão dos profissionais dessa área satisfazer as

necessidades de seus clientes.

4.2 PLANO DE MARKETING

Esse trabalho visa a criação de um plano de marketing, portanto, faz-se

necessário o conhecimento da definição deste.

Toda empresa necessita de um plano de marketing, pois é a partir dele que a

empresa define onde e como pode chegar e, de forma planejada, garante a sua

sobrevivência, comenta Westwood (1996, p.1-2). Planejar significa tomar

conhecimento do potencial da empresa e suas deficiências, seus produtos e sua

organização, sendo possível a formação de um planejamento de acordo com a

necessidade da empresa, podendo ser a longo, médio ou curto prazo. Ainda de

acordo com o autor, a opção do uso desses planos depende da caracterização da

empresa, dos mercados que ela atende, da necessidade de planejar o futuro dos

seus produtos e da sua expansão.

Kotler e Keller (2012, p. 56) afirmam que, normalmente, o plano de marketing

abrange as seguintes seções:

● Resumo executivo e sumário: o plano de marketing inicia com um sumário

e resumo das metas e recomendações mais importantes.



● Análise da situação: mostra o histórico das informações mais importantes

quanto a lucros, custos, vendas, concorrentes, mercado e outros fatores

determinantes presentes no macro ambiente. Estes dados são utilizados

na preparação de uma análise SWOT (oportunidades-ameaças,

forças-fraquezas).

● Estratégia de marketing: nesta seção o gerente de produto determina a

missão, as metas de marketing e financeira e as necessidades que o

produto deve atender assim como o seu posicionamento competitivo.

Estes dados são fornecidos por outras áreas da organização.

● Projeções financeiras: preveem vendas e despesas e analisam um ponto

de equilíbrio. Assim como apresentam o volume de vendas mensais por

categorias de produtos. No quesito despesas, projetam os custos de

marketing também por categorias. A análise do ponto de equilíbrio

determina a quantidade de unidades a serem vendidas por mês para

equilibrar os custos variáveis médios por unidade.

Assim sendo, pode-se concluir que o plano de marketing traz para a empresa

um planejamento de suas ações e estratégias, proporcionando a possibilidade de

um resultado de maior sucesso.

4.3 AMBIENTE DE MARKETING

Conhecer os ambientes que envolvem uma empresa é de extrema

importância para a sua gestão. Segundo Cobra (1992, p.123), a administração de

marketing deve monitorar o meio ambiente a fim de identificar novas oportunidades,

criar vantagens competitivas e sustentar o crescimento da organização.

O ambiente de marketing é constituído por um microambiente e um macro

ambiente, comentam Kotler e Keller (2012, p.10). O microambiente é aquele afetado

por quem está próximo da empresa e no caso da MinhaMatricula.com, são os

fornecedores, clientes, concorrentes e também a própria empresa, tratando-se da

coordenação dos departamentos dentro dela. Já o macro ambiente, os autores citam

as forças demográficas, econômicas, naturais, tecnológicas, políticas e culturais,

sendo estas apresentadas nas próximas páginas.



4.3.1 Macro ambiente

O ambiente de uma organização pode ser comparado com um oceano. Por

causa das oscilações ambientais, o oceano muda constantemente, tornando-se

imprevisível, como menciona Las Casas (2006, p.107). Com essas variações, as

embarcações podem naufragar e não chegar onde pretendiam, fazendo-se

necessário ter agilidade e atenção para saber lidar com situações adversas.

Figura 1 – Principais forças no macro ambiente da empresa
Fonte: http://pt.slideshare.net/MKTMAIS/aula-3-administrao-mercadologica-gestao-mkt, 2013

A Figura 1, apresentada acima, mostra as seis principais forças no macro

ambiente de uma empresa, demográficas, econômicas, naturais, tecnológicas,

políticas e culturais, as quais são descritas a seguir.

4.3.1.1 Ambiente Demográfico

Demografia é a ciência que investiga a dinâmica populacional humana em

termos de localização, faixas de idade, gênero, religião, taxa de crescimento, taxa de

natalidade, migração, entre outros. As variáveis demográficas determinam as

características do mercado atual e futuro das empresas, comenta Chiavenato (2004,

p.31).

Este ambiente é de grande importância para os profissionais de marketing,

afirmam Kotler e Armstrong (2007, p.58-59), pois compreende pessoas e são elas

que formam o mercado. Em virtude disso, quem trabalha com marketing deve



monitorar as tendências e as mudanças no mercado em que atua, tanto nacionais

como internacionais, comentam os autores.

A empresa pode estar localizada em uma região com uma ampla população,

no entanto, se o seu produto ou serviço não é considerado interessante e

necessário, ou até não condizer com o perfil daquele povo, ela não conseguirá se

firmar naquela localidade.

4.3.1.2 Ambiente Econômico

Este é, provavelmente, o ambiente que mais pode abalar uma empresa, já

que não é possível controlá-lo. Por causa disso, Cobra (1992, p.132) diz que a única

maneira de não ser afetado por ele é antecipar-se aos fatos, investindo em

previsões econômicas. Semelhantemente, Kotler e Armstrong (2007, p.66) afirmam

que este ambiente consiste em diversos fatores que influenciam o padrão e o poder

de compra das pessoas. A partir de previsões, as empresas monitoram as variáveis

econômicas, como custo de vida, renda, taxa de juros, entre outras, e com

informações adequadas, podem tirar vantagem das mudanças econômicas,

comentam os autores.

Chiavenato (2004, p.31) diz que as variáveis econômicas “constituem a

estrutura e a conjuntura que determinam o desenvolvimento econômico ou a

retração econômica e que condicionam fortemente as organizações”. O autor

exemplifica alguns aspectos econômicos que influenciam as organizações, como a

inflação, a balança de pagamentos e a distribuição de renda interna.

Um indicador econômico muito utilizado é o Produto Interno Bruno (PIB). O

PIB é considerado um dos mais importantes indicadores da economia, pois

representa o valor de bens e serviços produzidos nos mais diversos setores do país

em um determinado período. Em outras palavras, é a soma das riquezas produzidas

de uma nação, seja por empresas nacionais ou estrangeiras.

Todos os ambientes tratados neste capítulo podem ser analisados por uma

empresa. Entretanto, existe um fator peculiar que constitui o ambiente econômico,

devendo qualquer empresa ter um cuidado especial sobre ele, pois este pode mudar

do dia para a noite.



4.3.1.3 Ambiente Natural

Os profissionais de marketing devem ter consciência das tendências do

ambiente natural, como a escassez de matérias-primas, aumento da poluição e o

aumento da intervenção do governo na administração dos recursos naturais,

comentam Kotler e Armstrong (2007, p.67-68). Os autores dizem que as empresas

que realmente se importam com o meio ambiente fazem mais do que a lei demanda,

elas voltam suas ações e estratégias atendendo os consumidores que se importam

com um mundo “mais verde”, proporcionando-lhes produtos ecologicamente mais

seguros, embalagens recicláveis e biodegradáveis, melhores controles de poluição,

por exemplo. As empresas não só têm compreendido a relação entre uma ecologia

saudável e uma economia saudável, mas também perceberam que tomar ações

responsáveis em prol do meio ambiente é um bom negócio, afirmam os autores.

Assim, as empresas devem ter consciência como pensam seus consumidores. Hoje,

as pessoas não estão somente preocupadas com o produto final, mas demonstram

interesse em conhecer todo o processo de fabricação de um determinado produto.

4.3.1.4 Ambiente Tecnológico

Atualmente, a tecnologia é uma parte essencial para uma organização, pois

ela trabalha em prol da empresa uma vez que torna suas atividades e resultados

mais eficientes e eficazes. É importante também que a empresa esteja sempre em

busca de novidades e se mantenha atualizada frente a mudanças que ocorrem com

bastante frequência no ambiente tecnológico.

As inovações tecnológicas podem tornar seus produtos e/ou processos de

fabricação obsoletos, comenta Cobra (1992, p.136). Além disso, a tecnologia pode

tornar-se uma grande vantagem competitiva para enfrentar a guerra de mercado.

Kotler e Armstrong (2007, p.70) dizem que novas tecnologias criam novos

mercados, mas isso significa que com a entrada de uma nova tecnologia, a velha

tende a sair. As empresas devem prestar bastante atenção neste ambiente para não

deixar passar as oportunidades e terem seus produtos substituídos pelos da

concorrência, perdendo assim a sua participação no mercado. Portanto, para não



perder a sua competitividade, as empresas precisam estar atentas as inovações

tecnológicas e adaptar-se a elas.

4.3.1.5 Ambiente Político

Conhecer as leis e estar atento às suas mudanças para que o desempenho

da empresa não seja comprometido é muito importante para uma organização,

evitando futuros problemas e limitações, comenta Las Casas (2009, p.20). O

ambiente político, segundo Kotler e Armstrong (2007, p.70), “consiste em leis,

órgãos governamentais e grupos de pressão que influenciam ou limitam várias

organizações e indivíduos de determinada sociedade”. Os autores não deram ênfase

as limitações, prejuízos ou até mesmo impostos que são gerados através das leis,

mas sim, tratam das vantagens que elas proporcionam, como intensificar a

concorrência, garantir amplos mercados para bens e serviços, proteger as empresas

umas das outras, proteger os consumidores contra a prática de negócios desleais,

proteger os interesses da sociedade contra o comportamento não moderado das

organizações, dentre outros. Com isso, as empresas devem ponderar suas ações,

pois podem ferir uma lei, prejudicando a si mesma, pelo simples fato de não

conhecer uma normal.

4.3.1.6 Ambiente Cultural

A cultura de uma região determina os comportamentos de compra de seus

habitantes e é por isso que uma empresa deve estar atenta em qual local se inserir,

pois, dependendo dos hábitos e costumes de uma determinada população, o seu

produto não será bem-vindo. De acordo com Chiavenato (2004, p.31), é a partir das

expectativas e dos modos de pensar, agir e sentir dos colaboradores e

consumidores que a cultura se inseri nas organizações. Kotler e Keller (2012, p.81)

afirmam que é a partir deste ambiente que as pessoas absorvem, quase

inconscientemente, a visão do mundo que define os seus relacionamentos, seja com

elas mesmas, com a sociedade, com o universo, com a natureza e outros. A

empresa pode possuir um produto ou serviço inovador e econômico, mas se o seu



não condizer com os princípios e valores de uma população, ou até feri-los, ela não

conquistará a quantidade de clientes esperados.

4.3.2 Microambiente

Como dito anteriormente, o objetivo do marketing é satisfazer as

necessidades dos clientes e para atingi-lo, é necessário a criação de

relacionamentos. Para que haja a entrega de valor, Kotler e Armstrong (2007, p.56)

comentam que o marketing deve construir relacionamentos com aqueles que afetam

a capacidade da organização de atender seus clientes, ou seja, relacionar-se com

outros departamentos da empresa, fornecedores, clientes e concorrentes.

4.3.2.1 Empresa

A integração entre os departamentos de uma empresa é um desafio para o

administrador de marketing e devido a isso, muitas empresas realizam o

endomarketing (marketing interno) para que haja harmonia entre eles, afirma Cobra

(1992, p.124-125). O autor exemplifica alguns conflitos organizacionais, por

exemplo, enquanto a área de vendas quer o produto sempre a sua disposição, a de

produção quer manter um padrão na quantidade de fabricação. Na mesma forma em

que o setor de marketing quer investir em pesquisa e propaganda, Finanças e

Contabilidade querem aumentar o lucro da empresa. Ao mesmo tempo em que

vendas deseja aumentar as condições de pagamento, o departamento financeiro vê

isso como um agravante para a lucratividade.

O autor lembra que o cliente é a razão de ser de qualquer organização e

como quem trata com ele é a área de marketing e vendas, os outros setores devem

dar suporte a elas. O endomarketing então deve trabalhar nesses conflitos,

mostrando a todos que devem trabalhar em prol de um único objetivo que é atender

às necessidades do mercado, aponta o autor.

Com isso, Cobra (1992, p.126) adiciona outro papel interessante que tem o

marketing, “Portanto, o papel da área de marketing [...] é também vender

internamente uma integração entre os departamentos” Ele comenta que para isso

acontecer, devem ser realizadas pesquisas entre os setores para que possa ser



identificado os conflitos, implementando programas para administrá-los e difundir

ideias como a prática de excelência em todas as etapas do negócio. O proprietário

de uma empresa não pode esquecer que precisa de seus funcionários, pois são eles

que formam a organização e ajudam-na a alcançar seus objetivos.

4.3.2.2 Fornecedores

São os fornecedores que oferecem os insumos para a organização produzir

seus bens e serviços e é devido a isso que Kotler e Armstrong (2007, p.57) dizem

que a área de marketing deve atentar-se aos acontecimentos que podem

comprometer as vendas e consequentemente a satisfação dos clientes, como

escassez, atrasos na entrega, greves, alta nos preços, dentre outros, afirmam os

autores.

De modo semelhante, Cobra (1992, p.126) diz que a empresa deve

acompanhar a conduta dos fornecedores, dado que qualquer alteração na

matéria-prima, seja na qualidade e/ou nos custos, pode afetar o negócio da

empresa. O autor também menciona que os fornecedores devem ser vistos como

concorrentes em potencial, já que podem, eventualmente, efetuar uma

verticalização, ou seja, passam a fabricar e vender diretamente os seus produtos

aos clientes da empresa. Em outras palavras, as empresas devem prestar atenção

em tudo a sua volta, considerando todas as possibilidades que possam vir a

acontecer.

4.3.2.3 Clientes

De forma breve, o motivo da existência das organizações é atender o cliente

de forma que ele se sinta satisfeito, atendendo às suas necessidades e desejos.

Para que isso aconteça, a empresa precisa conhecer o seu cliente e o que ele

realmente almeja.

Pode parecer algo fácil e simples, mas no momento da compra, são inúmeras

coisas que passam pela cabeça do consumidor. Segundo o SEBRAE (2015a),

“Parece algo bastante subjetivo, mas o comportamento do consumidor é



caracterizado pelas atividades mentais e emocionais que ocorrem no momento da

seleção, da compra e do uso dos produtos/serviços”.

Las Casas (2009, p.150) comenta sobre as influências que acontecem no ato

da compra, podendo ser internas e externas. Esta se refere à família, classe social,

grupos de referência e cultura e aquela, trata dos fatores psicológicos, como

motivação, percepção, personalidade, dentre outros, como cita o autor. Entre eles, o

que mais exerce influência no momento da compra é o fator cultural, ressaltam

Kotler e Keller (2012, p.165), devido a todos as influências que as pessoas recebem

a partir do seu nascimento.

As fases do processo de compra do consumidor podem ser visualizadas na

Figura 2, conforme Las Casas (2009, p.150-151).

Figura 2 – Processo de decisão de compra
Fonte: Adaptado de Las Casas, 2009, p.151.

Sem alguma surpresa, a necessidade é a primeira fase que inicia o processo

de decisão da compra. Kotler e Keller (2012, p.179-181) citam não somente a

necessidade, mas o reconhecimento de um problema por parte do consumidor que o

leva a buscar um produto e/ou serviço. A partir disso, ocorre a busca de informações

para saber quais estão disponíveis no mercado e quais atendem as expectativas. A

terceira fase, avaliação, trata dos aspectos que o cliente analisa, seja condição de

pagamento, preço, características do produto e/ou serviço em si, sempre

comparando várias marcas, empresas e os benefícios oferecidos, como comenta

Las Casas (2009, p.151). Após a realização dessa pesquisa, é realizada a compra.

O autor cita que, mesmo após todo esse processo, podem haver dúvidas se a

compra foi realmente satisfatória. Por isso que o trabalho do profissional de

marketing não acaba na decisão da compra, afirmam Kotler e Keller (2012,

p.184-185), já que eles devem acompanhar o comportamento do consumidor agora

que ele tem o produto em mãos. Os autores dizem que os profissionais precisam

atentar-se a três aspectos nesse momento: satisfação pós-compra, se a aquisição

atendeu ou não às expectativas do cliente; ações pós-compra, como reclamações,



questionamentos, ou até mesmo parar de compra os produtos; e, por último, a

utilização pós-compra e descarte, monitorar o uso e descarte do que foi adquirido, a

velocidade que os clientes consomem os produtos é a velocidade que eles voltam

para comprá-lo, afirmam os autores.

Conclui-se que, com o tempo, o processo de compra está sendo analisado de

forma diferenciada pelas empresas. Antigamente, com um número irrelevante de

concorrentes, não era importante entender as necessidades dos consumidores, pois

só tinha um produto. Hoje, com um número significativo de empresas, um simples

atendimento pós-compra faz toda a diferença, podendo até fidelizar o cliente.

4.3.2.4 Concorrentes

Com a entrada de produtos mais qualificados e preços mais baixos, muitas

empresas passam a buscar soluções para se manter no mercado, como otimizar a

fabricação de seus produtos, ceder seu preço alto, ou até mesmo importar ao invés

de produzir, comenta Las Casas (2009, p.22). As empresas despreparadas com

chegada de novos concorrentes acabam por sair do mercado. O autor não deixou de

lado o fato que muitas organizações, ao identificar o surgimento de novas empresas

que podem comprometer seus resultados, simplesmente a adquirem.

A partir da concorrência, a empresa pode basear-se e aperfeiçoar os seus

produtos, comenta Cobra (1992, p.127). No momento em que uma empresa analisa

o que possui, contra o que a concorrência dispõe, é que ela poderá buscar maneiras

de se superar e vencer a concorrência.

Os concorrentes podem ser divididos em diretos e indiretos. Kotler e Keller

(2012, p.467) utilizam os termos “concorrentes do ponto de vista do setor”, que são

os diretos, e “concorrentes do ponto de vista do mercado”, representando os

indiretos. Os autores explicam esses termos exemplificando o caso da Pepsi, a qual

possui como concorrente direto a Coca-Cola. Agora, do ponto de vista

mercadológico, uma empresa que comercializa água mineral e sucos, por exemplo,

é seu concorrente indireto, visto que seu objetivo é também “matar a sede” do seu

cliente.



4.4 ANÁLISE SWOT

Na análise SWOT, são verificados os ambientes externo e interno de uma

organização. O primeiro ambiente, refere-se à análise de oportunidades e ameaças,

ao passo que o segundo identifica as forças e fraquezas de uma empresa.

Westwood (1996, p.95) ressalta que essa análise é uma das partes mais importantes

do planejamento de uma organização. Ela estabelece perguntas que ajudam a

avaliar a capacidade da empresa de ter sucesso no mercado pretendido e identificar

as barreiras existentes. A fraqueza de uma empresa pode ser a força de outra e é

em virtude disso que devem ser listadas não apenas as potencialidades e

fragilidades da empresa, mas também identificadas as dos seus concorrentes,

aponta o autor.

Descobertas as potencialidades, a empresa pode usá-las por meio de

propaganda e promoção de vendas, por exemplo. Os pontos fracos podem ser

melhorados, as oportunidades exploradas e, a partir das ameaças, criar planos de

contingência, afirma Westwood (1996, p.96). Com o objetivo de aprofundar a

análise, ela pode ser realizada dentro dos setores que formam a empresa. Se deseja

descobrir quais são as forças e fraquezas dentro da área comercial, por exemplo,

pode-se realizar a análise SWOT com o time de vendas, diz o autor.

É importante salientar que, num mundo globalizado e que avança a cada dia

mais tecnologicamente, as mudanças no mercado ocorrem de maneira mais rápida

e, é por isso, que a análise SWOT deve ser feita periodicamente. Neste caso, não

existe um período certo ou errado para efetuar a análise, dependendo, na verdade,

do mercado de atuação da empresa. Uma empresa que vende dispositivos móveis,

como aparelhos celulares (ex.: Apple, Samsung), provavelmente realiza esta analise

semestralmente, no máximo.

4.5 MARKETING DIGITAL

O marketing digital será responsável por mais de 75% dos investimentos no

setor em 5 anos, é o que aponta um estudo realizado pela Accenture, empresa

global de assessoria de gestão, serviços de tecnologia e outsourcing. A pesquisa foi



realizada entre o final de 2013 e começo 2014, em 11 países, incluindo o Brasil, com

581 executivos de marketing e 10 indústrias.

Assim sendo, é importante entender o que é marketing digital para extrair o

maior proveito desse “novo” marketing. O marketing digital, que pode ser chamado,

entre outros nomes, de marketing on-line, e-marketing e marketing eletrônico, “é o

conjunto de atividades que uma empresa (ou pessoa) executa online com o objetivo

de atrair novos negócios, criar relacionamentos e desenvolver uma identidade de

marca” (PEÇANHA, 2014).

Não diferente, o marketing digital também possui o seu composto, definido

por Vaz (2011, p.298) como “Os 8 Ps do Marketing Digital”: Pesquisa, Planejamento,

Produção, Publicação, Promoção, Propagação, Personalização e Precisão. O autor

aponta que os 8 P’s é um ciclo, obtendo-se aprendizado contínuo pela empresa,

sendo assim, é um processo que não acaba, renovando-se sempre no consumidor

final.

Esquema 2 – 8 Ps do Marketing Digital
Fonte: Equipe de assessoria, 2016



O primeiro P, Pesquisa, como mostra o Esquema 2 acima, significa que a

empresa deve conhecer de forma profunda para quem ela irá divulgar as suas

marcas, produtos e serviços. Quanto mais informações levantadas sobre o seu

público-alvo, melhor será o planejamento da empresa, comenta o autor. Logo após

vem o Planejamento da empresa, ou seja, definir como o site da empresa se tornará

em uma plataforma de negócios, entender o negócio da empresa e seu público-alvo.

A Produção, terceiro P, é basicamente a execução e o controle do planejamento da

organização. O quarto P, Publicação, refere-se a escolha de conteúdos persuasivos

do site, voltado sempre para seu público-alvo. Em seguida, a Promoção, significa

transformar o consumidor em veículo, ou seja, com conteúdo atrativo e relevante, as

pessoas o propagaram de forma natural, como se fosse um vírus, exemplifica o

autor. O sexto P, Propagação, trata da interação da empresa com seu público,

provocando-o a compartilhar os seus conteúdos com outras pessoas. A

Personalização refere-se à segmentação do seu público-alvo, com a finalidade de

desenvolver uma comunicação customizada com cada um deles, criando assim,

relacionamentos. O último P, Precisão, é a mensuração das ações que deram certo

e as que não deram, alterando-as se necessário, ressalta o autor.

Entendendo o conceito, deve-se também conhecer alguns termos do mundo

digital:

● E-mail Marketing: ferramenta muito utilizada tanto para melhorar o

relacionamento entre cliente e loja, como também para aumentar a

conversão. Martins (2015) lembra que a loja virtual não é como uma loja

física em que o público passa na frente e acaba comprando

aleatoriamente. No mundo virtual, dificilmente alguém entra no seu site por

acaso e realiza uma compra e, devido a isso, o e-mail marketing

demonstra a sua importância: quando a mensagem chega na caixa do

cliente, ele se lembra da sua loja.

● Newsletter: é um boletim periódico informativo enviado ao público-alvo,

clientes e visitantes, através de e-mails. Segundo Martins (2015), o

objetivo é manter a sua empresa na mente das pessoas, lembrando que

para o cliente querer abrir a newsletter, deve-se conter conteúdo relevante

e atrativo, como dicas, notícias de mercado do produto, novidades e não

apenas promoções. Para uma loja que vende roupas sociais masculinas,



dicas de como dar nó na gravata. Já uma loja de informática, dicas de

como limpar a tela de um monitor.

● Google Adwords: segundo Felipini (2016), é um programa de publicação

de anúncios do Google. Através dele, qualquer pessoa pode colocar

anúncios, atingindo milhões de pessoas. Para isso, o anunciante paga um

valor por clique de um usuário da internet, o qual varia de acordo com a

demanda pela palavra-chave.

● Calls-to-Action (CTA): são links ou funções que levam o público a realizar

ações. Jaber (2015) comenta que o CTA deve levar o visitante para o

próximo passo no seu funil de vendas. O CTA, por exemplo, pode ser um

link que leva o navegante para outro post relacionado, para a página do

seu site ou para fazer um download de um e-book.

● SEO: uma das formas de conseguir clientes é aparecer nas primeiras

páginas de busca do Google. Para isso, é importante a utilização do SEO

(Search Engine Optimization), visto que seu objetivo é aumentar o tráfego

orgânico do site da empresa. Segundo a Rock Content (2015a), empresa

líder de marketing de conteúdo no mercado brasileiro, “SEO é o processo

de otimização de um site para que as pessoas o encontrem com mais

facilidade quando realizarem pesquisas sobre determinados temas nos

motores de buscas (Google, Yahoo, Bing, etc.)”.

Existem muitos termos e ferramentas no marketing digital e é por isso que as

empresas devem entender quais servem para o seu negócio e quais podem ser

descartados.

4.6 BALANCED SCORECARD (BSC)

A metodologia Balanced Scorecard (BSC) tem por finalidade avaliar o

desempenho de uma organização. Essa metodologia busca a excelência nos

resultados de uma empresa, considerando quatro critérios: Financeiro, Clientes,

Processos Internos e Aprendizado e Crescimento ou Aprendizado e Expansão.



Segundo Kaplan e Norton (1997, p.24), o BSC é “uma ferramenta completa

que traduz a visão e a estratégia da empresa num conjunto coerente de medidas de

desempenho”.

Perante outros métodos, o diferencial do BSC é a sua utilização. Enquanto

outros servem como um sistema de controle, o BSC funciona como uma estrutura de

informação, comunicação e aprendizagem contínua.

Desta forma, o BSC revela-se uma ferramenta de grande valia para a

MinhaMatricula.com, informando a empresa com seus indicadores sobre seu

desempenho, de acordo com a sua visão e estratégia.



5 METODOLOGIA

Antes de apresentar o resultado da pesquisa, é importante que se tenha o

conceito de pesquisa em mente e qual a sua finalidade. Para Marconi e Lakatos

(2002, p.15), a pesquisa é “um procedimento formal, com método de pensamento

reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se

conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”.

A finalidade de uma pesquisa é descobrir respostas sobre os fenômenos que

acontecem no mundo, como e por que surgem e se podem sofrer influências ou até

serem controlados, comentam as autoras. De forma breve, Burge (apud MARCONI

E LAKATOS, 2002, p.16), diz que são duas as finalidades da pesquisa, “acumulação

e compreensão”. Perante um problema, aparecem inúmeras hipóteses para

justificá-lo e é por meio de pesquisas que se pode invalidá-las ou confirmá-las,

afirmam Marconi e Lakatos (2002, p.16).

Desta forma, pode-se afirmar que a pesquisa num trabalho acadêmico é de

importante valia, pois torna o trabalho confiável, assegurando que os objetivos sejam

atingidos.

5.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Vergara (2013, p.42-43) propõe dois critérios para a classificação das

pesquisas: quanto aos fins e quanto aos meios. Com relação àquele, pode ser:

exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, aplicada e intervencionista.

Referente a este, pode ser: pesquisa de campo e de laboratório, documental,

bibliográfica, experimental, ex post facto, participante, pesquisa-ação e estudo de

caso.

A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou
de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre
variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os
fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação.
(VERGARA, 2013, p.42)

Sendo a intenção do questionário identificar e analisar o público-alvo da

empresa MinhaMatricula.com, bem como descobrir quais são os meios de



pagamento mais utilizados, os cursos mais demandados, o que é mais relevante na

escolha de um curso e a receptividade da ideia da empresa, conclui-se que para

encontrar essas respostas, a pesquisa descritiva deve ser aplicada.

5.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para obter os dados necessários foi utilizado o questionário (online) como

técnica de interrogação. Segundo Vergara (2013, p.52), “O questionário

caracteriza-se por uma série de questões apresentadas ao respondente, por escrito,

de forma impressa ou digital”. A autora comenta que o questionário pode ser aberto

ou fechado. O primeiro se refere a liberdade de resposta dada aos respondentes, já

o segundo, eles devem fazer escolhas em face das alternativas apresentadas.

Para definir o número da parcela de uma população para o questionário,

utilizam-se os dados apresentados na Figura 3, retirados do site da The Research

Advisors, sendo o número de habitantes de Curitiba considerado como tamanho da

população, contendo 1.879.355 de pessoas conforme a estimativa do IBGE (2015):

Figura 3 – Tamanho da amostra
Fonte: adaptado de The Research Advisors, 2006



A partir dos parâmetros estabelecidos, pode-se perceber que a amostra deve

ser de 384 respostas para se obter uma margem de erro de 5% e um nível de

confiança de 95%.

Antes da aplicação definitiva da pesquisa, foi realizado um teste preliminar

conforme sugerido por Marconi e Lakatos (2002, p.32). Segundo os autores, o teste

preliminar ou pré-teste deve ser aplicado sobre uma pequena parte da população da

amostra, tendo como objetivo averiguar a validade da pesquisa, a fim de evitar um

resultado falso.

Durante o pré-teste, realizado no dia 19 de abril de 2016 com 20

respondentes, levantaram-se dúvidas e sugestões sobre perguntas e alternativas e,

por isso, acabaram por sofrer modificações. Percebeu-se também que perguntas

abertas não estavam sendo respondidas de forma satisfatória, provavelmente pela

razão de muitas pessoas responderem a pesquisa através de dispositivos móveis,

como celulares, não sendo cômodo para os respondentes. Em virtude do que foi

mencionado, preferiu-se manter a pesquisa com perguntas fechadas, dando aos

respondentes uma pequena margem de liberdade ao adicionar a alternativa

“Outros”, podendo responder livremente neste campo se as alternativas

apresentadas não correspondessem com a sua realidade, opinião, comportamento

ou atitude.

O questionário foi elaborado através do Google Docs, um serviço gratuito que

permite ao usuário criar e compartilhar formulários para a realização de pesquisas,

dentre outras utilidades. A disponibilização e divulgação do questionário aconteceu

por meio de redes e mídias sociais durante o período de 20 de abril de 2016 a 05 de

maio de 2016, que consta no apêndice A para apreciação, obtendo 423 respostas de

pessoas que residem em Curitiba.

5.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA

Pode-se visualizar abaixo o resultado da pesquisa, demonstrado através de

gráficos para facilitar a compreensão e análise dos dados.



Gráfico 1 – Gênero dos respondentes
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

Conforme mostra o Gráfico 1, dos 423 respondentes, 55% são mulheres e

45% são homens.

Gráfico 2 – Faixa etária dos respondentes
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

De acordo com o Gráfico 2, pode-se visualizar a faixa etária dos

respondentes, onde verifica-se que 46% encontram-se na faixa de 18 a 24 anos. Em

seguida, percebe-se que as pessoas de 25 a 31 anos de idade correspondem a 26%

da amostra. Os respondentes de 32 a 38 anos de idade representam 13%. As

demais faixas etárias pesquisadas, menos de 18 anos, de 39 a 45 anos e acima de

46 anos, constituem, respectivamente, 2%, 6% e 6%.



Gráfico 3 – Estado civil dos respondentes
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

Como pode-se visualizar no Gráfico 3, de todos os respondentes, 66% são

solteiros. Adiante, os casados representam 21%. Os demais estados civis, separado

(a) / divorciado (a), união estável e viúvo (a) totalizam 13%.

Gráfico 4 – Grau de instrução dos respondentes
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

Do total dos entrevistados, o Gráfico 4 apresenta que 46% possuem ensino

superior incompleto, 18% ensino superior completo, 14% pós-graduação completa e

10% ensino médio completo. Os demais, representam 12% dos entrevistados, sendo



7% pós-graduação incompleta, 2% ensino médio incompleto e 3% correspondem a

ensino fundamental completo, incompleto e outros.

Gráfico 5 – Renda familiar total dos respondentes
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

Conforme apresentado no Gráfico 5, 30% dos respondentes possuem renda

familiar total entre R$ 4.401,00 e R$ 8.800,00, 22% de R$ 2.641,00 a R$ 4.400,00,

15% de R$ 1.761,00 até R$ 2.640,00, 12% de R$ 8.801,00 até R$ 13.200,00. As

demais rendas, até R$ 880,00, de R$ 881,00 até 1.760,00 e acima de R$ 13.201,00,

correspondem, respectivamente, a 2%, 9% e 10%.



Gráfico 6 – Número de filhos dos respondentes
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

Na análise do Gráfico 6, evidenciou-se que 76% não possuem filhos, 13%

apenas 1 filho, 9% 2 filhos e em menor percentual 2% com 3 filhos ou mais.

Gráfico 7 – Frequência de pesquisa online dos respondentes
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

Com relação ao Gráfico 7, percebe-se que 47% dos respondentes sempre

realizam pesquisas pela internet antes de realizarem uma compra, 30% geralmente,

17% às vezes, 4% raramente e apenas 2% nunca realizam.

Gráfico 8 – Realização de compras online dos respondentes
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores



Como mostra o Gráfico 8, 93% dos respondem realizam compras pela internet

e apenas 7%, ou seja, 29 pessoas não as efetuam. Ao verificar-se de forma

minuciosa, a pesquisa mostrou que 45% das pessoas acima de 39 anos e 20% dos

menores de idade não realizam compras pela internet. Quando se trata dos

respondentes entre 18 e 38 anos, a rejeição de comprar pela internet caiu

significativamente, correspondendo a apenas 13%.

É importante destacar que, a partir desta pergunta, houve um direcionamento

diferente para os que responderam “Sim” daqueles que responderam “Não”. Os que

responderam “Não” foram direcionados para a 9ª pergunta do questionário, a qual é

apresentada no próximo gráfico, com o objetivo de entender os motivos pela não

realização de compras pela internet, já aqueles que responderam “Sim”,

direcionados para a 10ª pergunta.

Gráfico 9 – Motivos por não realizar compras online dos respondentes
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

Com base no Gráfico 9, pode-se notar que das 29 pessoas que não realizam

compras pela internet, 34% não as fazem pois gostam de ver o produto

pessoalmente, 24% não acham seguro, 17% dizem que ainda não compraram, mas

têm a intenção de comprar e 14% alegaram que têm medo de não receber o

produto. Os demais, que totalizam 11%, afirmaram que já tiveram problemas (3%),



acham muito complicado ou têm dificuldade (4%) e assinalaram o campo “Outros”

(4%), não obtendo votos a opção “Acho os fretes caros”.

É importante mencionar que houve, novamente, um direcionamento da

pesquisa dependendo da resposta escolhida. A pesquisa para aqueles que

marcaram a opção “Medo de não receber o produto” e “Não comprei ainda, mas

tenho a intenção de comprar” não finalizava, sendo todos estes respondentes

conduzidos para a 13ª pergunta, representada pelo Gráfico 13. Para aqueles que

marcaram as demais opções, a pesquisa foi encerrada.

Assim, das 29 pessoas, 20 terminaram a pesquisa, sendo as outras 9 levadas

a responderem à pergunta visualizada no Gráfico 13.

Gráfico 10 – Frequência de compras pela internet dos respondentes
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

Das 394 pessoas que compram pela internet, de acordo com o Gráfico 10,

29% as realizam uma vez por mês, 24% uma vez a cada 2 meses, 16% uma vez a

cada 3 meses e 16% uma vez a cada 6 meses. Dos 15% restantes, 10% compram

uma vez a cada 15 dias e apenas 5% uma vez a cada 7 dias.



Gráfico 11 – Motivos para comprar pela internet dos respondentes
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

Como se pode ver no Gráfico 11, quando solicitado aos respondentes que

assinalassem os 3 motivos pelo qual realizam compras pela internet, Comodidade

foi o mais relevante com 279 votos, seguido de Comparação de preços com 278

votos. Economia de tempo, com 181 votos, é a terceira razão, seguida de Acesso

24h e Variedade dos produtos, respectivamente, com 165 e 145 votos. Visualização

da opinião de compradores e/ou especialistas, Condições de pagamento e a opção

“Outros”, são os últimos motivos a levarem os respondentes a efetuar compras

online, totalizando 147 votos, sendo 82 votos para a visualização de opiniões, 57

votos para condições/formas de pagamento e apenas 8 votos para outros.



Gráfico 12 – Forma de pagamento online dos respondentes
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

Conforme demonstrado no Gráfico 12, Cartão de crédito parcelado, com 225

votos, é a forma de pagamento mais utilizada no momento de realizar compras

online, seguido de Boleto bancário com 183 votos e Cartão de crédito à vista com

182 votos. Pagseguro recebeu 111 votos, Paypal 86 e depósito bancário 24 votos.

Por último, a opção “Outros” recebeu apenas 2 votos.

O objetivo da pergunta demonstrada pelo Gráfico 12 foi entender a

receptividade das pessoas perante o sistema de pagamento de um site qualquer,

para que se possa identificar a necessidade da MinhaMatricula.com de pagar por um

fornecedor de transações seguras no comércio online.

Analisando as respostas de forma ampliada, percebeu-se que apenas 3

pessoas responderam que realizam compras somente através do Paypal e/ou

Pagseguro, ou seja, por enquanto, não existe a necessidade de a empresa investir

nessas formas de pagamento, deixando assim, de arcar com tarifas mensais

desnecessárias.



Gráfico 13 – Redes/mídias sociais usadas pelos respondentes
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

No resultado apresentado pelo Gráfico 13, Facebook foi a opção mais votada,

recebendo 381 votos, seguido do Youtube, Instagram e SnapChat, com 260, 211 e

109 votos, respectivamente. LinkedIn aparece na 5ª colocação com 89 votos,

Google+ com 80 votos e Twitter com 55 votos. Pinterest, as opções “Outros” e

“Nenhuma” totalizam 51 votos.

Deve-se lembrar que a partir da 13ª pergunta, houve 403 respondentes, dos

quais, os 394 que compram pela internet, e os outros 9, os quais foram

redirecionados da pergunta número 9, conforme mencionado anteriormente.



Gráfico 14 – Cursos realizados pelos respondentes
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

Tendo por base o Gráfico 14, o curso de Idiomas ficou em primeiro lugar no

curso mais realizado pelos respondentes com 166 votos, seguido de

Desenvolvimento Pessoal com 93 votos e a opção “Nenhum” com 80 votos. Em 4º

lugar, pode-se visualizar Pós / MBA com 70 votos, Informática com 69 votos e

Preparatórios com 53 votos. A opção “Outros” apareceu em 7º lugar com 35 votos, a

frente de Música com 26 votos e Gastronomia com 15 votos. Os dois últimos cursos

votados foram Fotografia e Beleza e Estética com 13 e 11 votos, respectivamente.



Gráfico 15 – Cursos a serem realizados pelos respondentes
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

De acordo com o Gráfico 15, o curso de Idiomas é o mais desejado com 231

votos, seguido de Pós / MBA com 144 e Desenvolvimento Pessoal com 113 votos.

Em 4º lugar está a modalidade de Preparatórios, com 58 votos, seguido de

Gastronomia, com 53 votos e Música, com 43 votos. Em 7º lugar, Informática com 37

votos, a opção “Nenhum” apareceu com 32 votos e “Outros” com 28 votos.

Novamente, os cursos de Fotografia e Beleza e Estética aparecem em últimos

lugares, com 25 e 17 votos, respectivamente.

A partir do Gráfico 15, fez-se uma análise para traçar o público-alvo da

MinhaMatricula.com, sendo criados assim, os Gráficos 15.1 ao 15.6. Visto que a

empresa trabalha com vários segmentos de cursos, convém descobrir o perfil de

público para cada segmento em que atua. Desta forma, pode-se visualizar a diante a

análise realizada.



Gráfico 15.1 – Interesse em Idiomas por faixa etária
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

Tratando-se do curso de Idiomas, não houve diferenças significativas no

quesito gênero. Com relação a faixa etária, pode-se ver o Gráfico 15.1 o qual

demonstra que tanto os menores de 18 anos, quanto os que estão entre 18 e 24

anos, 67% mostram interesse em realizar algum curso de Idiomas nos próximos

meses e anos. Daqueles que se encontram entre 25 e 31 anos, 60% querem

realizá-lo, de 32 a 38 anos, 42% e de 39 a 45 anos, 25%. A faixa menos interessada

é a acima de 46 anos, apenas 23% demonstram vontade na modalidade de Idiomas.



Gráfico 15.2 – Interesse em Pós / MBA por faixa etária
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

Os cursos de Pós e MBA também não apresentaram diferenças consideráveis

referente ao gênero. De acordo com o Gráfico 15.2, o grupo de pessoas mais

interessado em Pós e MBA possui entre 25 e 31 anos (41%), seguido daqueles

entre 18 e 24 anos (40%). Dos respondentes que possuem entre 32 a 38 anos, 33%

mostram o desejo de realizar o curso, de 39 a 45 anos, 25% e o último grupo, acima

de 46 anos, apenas 5% demonstram interesse.



Gráfico 15.3 – Interesse em Desenvolvimento Pessoal por faixa etária
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

Conforme demonstra o Gráfico 15.3, as pessoas que manifestam maior

interesse na modalidade de Desenvolvimento Pessoal estão na faixa de 39 a 45

anos, do total, 55% planejam realizar este curso. Tanto as pessoas que se

encontram na faixa de 25 a 31 anos, quanto as acima de 46 anos, 32% têm vontade

de matricular-se nos próximos meses e anos. Dos respondentes de 32 a 38 anos,

31% possui interesse, de 18 a 24 anos, 23% e dos menores de 18 anos, ninguém

demonstrou desejo.

Gráfico 15.4 – Interesse em Preparatórios por faixa etária
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

Conforme destaca o Gráfico 15.4, dos menores de 18 anos, 22% demonstram

interesse em realizar Preparatórios, de 18 a 24 anos, 14%, de 25 a 31 anos, 16% e

de 32 a 38 anos, 19%. As pessoas que demonstraram pouco interesse nessa

modalidade têm mais de 39 anos, totalizando 9,5%.



Gráfico 15.5 – Interesse em Gastronomia por faixa etária
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

Segundo o Gráfico 15.5, não há interesse na faixa dos menores de 18 anos

em realizar cursos de Gastronomia. Já das pessoas que estão entre 18 e 24 anos,

17% têm vontade, de 25 a 31 anos, 7%, de 32 a 38 anos, 17%, de 39 a 45 anos, 5%

e acima de 46 anos, 9%.

Gráfico 15.6 – Interesse em Informática por faixa etária
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores



Pode-se notar no Gráfico 15.6 o interesse dos respondentes no curso de

Informática por faixa etária, tendo os menores de 18 anos, 11% de interessados, de

18 a 24 anos, 10%, de 24 a 31 anos, 10% e de 32 a 38 anos, apenas 4%. O grupo

com maior vontade nesta modalidade é o de 39 a 45 anos, com 15% dos

respondentes interessados e os acima de 46 anos, 5%.

Os segmentos Fotografia e Beleza e Estética foram os únicos que

apresentaram diferença significativa com relação ao gênero. Em Fotografia, 76%

dos interessados pertencem ao sexo feminino e, consequente, 24% do sexo

masculino. Já Beleza e Estética a diferença foi ainda maior, não apresentando algum

voto por parte do sexo masculino, sendo assim, importante apenas para o sexo

feminino. Devido ao baixo número de interessados nesses dois cursos, não é

relevante a apresentação das diferenças faixas de idade. Cursos como Música e os

apresentados no campo “Outros” pelos respondentes, não foram analisados em

virtude do número baixo de votos recebidos, além de não pertencerem ao portfólio

de serviços da empresa.

Gráfico 16 – Comparação do interesse pelos cursos
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores



O Gráfico 16 é uma comparação percentual entre o Gráfico 14 e o Gráfico 15.

As opções “Outros” e “Nenhum” não foram consideradas. Para melhor compreensão

do Gráfico 16, far-se-á um cálculo abaixo utilizando a modalidade de Gastronomia.

O curso de Gastronomia demonstrou um aumento de interesse significativo de

253% pelos respondentes, como pode-se ver no Gráfico 16. Observando o Gráfico

14, nota-se que apenas 15 respondentes cursaram ou estavam cursando

Gastronomia. Já o Gráfico 15, mostra que 53 pessoas têm interesse em realizar este

curso nos próximos meses ou anos. Desta forma, 53 dividido por 15, menos 1,

resulta em 2,53, ou seja, 253% (número arredondado).

Como pode-se ver, Pós / MBA aumentou em 106%, Fotografia, 92%, Música,

65% e Beleza e Estética, 55%. Os últimos 3 cursos que apresentaram crescimento

de interesse foi Idiomas, Desenvolvimento Pessoal e Preparatórios, com 39%, 22%

e 9%, respectivamente. A modalidade de Informática foi a única que apresentou um

percentual negativo, menos 46%, ou seja, demonstrou desinteresse por parte dos

respondentes.

Gráfico 17 – Aspectos mais importantes na escolha de um curso
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores



Na análise apresentada no Gráfico 17 que visa identificar os 3 aspectos mais

importantes na escolha de um curso, pode-se ver que o Preço foi o campo mais

votado, recebendo 275 votos, seguido da Localização com 221 votos, Conteúdo

programático com 217 votos e Estrutura da escola com 171 votos. Em 5º lugar ficou

Tempo de curso / Carga horária com 129 votos, Nome da Escola com 101 votos e

Condição de pagamento com 80 votos. Os aspectos de menor importância foram a

Indicação de amigos/familiares, Reconhecimento da mídia (jornais, revistas etc.) e a

opção “Outros”, com 57, 53 e 5 votos, respectivamente.

Um dos fatores que chamou a atenção foi o terceiro colocado: Conteúdo

programático. Isso significa que as pessoas não se interessam apenas em se

matricular em um curso, mas sim, o que será aprendido dentro dele. Em outras

palavras, aqueles que investem em educação não somente querem colocar em seus

currículos que fizeram dezenas de cursos, mas querem obter conhecimento o qual

será utilizado posteriormente. Contextualizando, um profissional de Finanças que

deseja aprender a utilizar o Excel procurará saber quais fórmulas e ferramentas

serão aprendidas ao se matricular. Se o conteúdo programático diz que aprenderá

como fazer gráficos, mas sua necessidade é aplicar fórmulas como “PROCV” e

“SOMA”, ele não se matriculará.

Outro elemento é a opção Nome da Escola que ficou apenas em 6º lugar.

Pode-se ver que o nome de uma escola é importante na escolha da educação, mas

não decisivo. Conteúdo programático e Estrutura da escola, por exemplo, foram

fatores mais importantes e, consequentemente, mais determinantes no critério de

avaliação. Em busca de parceiros, muitas empresas procuram por organizações

conhecidas para reforçar a sua marca e isso é interessante. Entretanto, para a

MinhaMatricula.com, pode-se afirmar que isso não é vital ou extremamente

necessário para o seu crescimento. Não deve haver a preocupação em procurar

apenas por empresas grandes fornecedoras de cursos educacionais, quando

pode-se encontrar escolas e instituições menores que fornecem qualidade em seus

serviços.



Gráfico 18 – Interesse na compra de cursos pela internet
Fonte: Pesquisa acadêmica de mercado, 2016 – dos autores

O Gráfico 18 trata da possibilidade de compra por cursos pela internet,

devendo ser considerado o número 1 como “Com certeza não” e o número 10 como

“Com certeza sim”. O gráfico mostra que das 403 respostas recebidas, 16 pessoas

votaram 1, 10 votaram 2, 17 votaram 3 e 20 pessoas votaram 4, sendo assim, a

soma das pessoas que votaram do 1 ao 4 resulta em 63 pessoas, ou seja, 15,6%.

Adiante, 46 pessoas votaram 5, 48 votaram 6, 57 votaram 7, 72 votaram 8 e 26

pessoas votaram 9. O número 10 foi o mais votado, recebendo 91 votos.

Importante salientar que este último Gráfico demonstra um interesse positivo

por parte das pessoas numa empresa como a MinhaMatricula.com. Pode-se ver que

o número 5, apresentado no Gráfico 18, pode ser interpretado como um meio-termo,

um “Talvez” ou até um “Depende” por parte dos respondentes, demonstrando a

possibilidade de se tornarem um cliente. Então, somando os votos do número 5 ao

10, obtêm-se 340 votos, ou seja, 84,4% dos 403 recebidos.



6 PLANO DE MARKETING

6.1 AMBIENTE DE MARKETING

6.1.1 Macro ambiente

6.1.1.1 Ambiente Demográfico

De acordo com os dados do IBGE (2015), Curitiba é a 8ª cidade mais

populosa do Brasil, contando com 1.879.355 pessoas. Pode-se visualizar no Gráfico

19, a evolução populacional da cidade de Curitiba a partir do ano de 2011.

Gráfico 19 – Evolução populacional de Curitiba
Fonte: Adaptado IBGE (2011-2015 previsões)

Apesar de ser uma das cidades mais habitadas do país, sua taxa de

crescimento populacional vem declinando a cada Censo, de acordo com o Instituto

de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). Segundo a pesquisa

realizada no ano de 2012, o aumento anual para o período de 2000 a 2010

correspondeu apenas a 0,99%, abaixo do período de 1991 a 2000, em que a taxa foi

de 2,11% a.a. e, significativamente, diferente dos anos 70 e 80, os quais

apresentaram a maior taxa de crescimento da capital do estado do Paraná, 5,4%

a.a.



Mapa 1 – Ocupação do município de Curitiba
Fonte: Adaptado IPPUC (2012)

A explicação para o ocorrido pode ser observada no Mapa 1: Curitiba está

próxima do esgotamento de seus limites geográficos. A área de 432 km² está

praticamente loteada, restando poucas áreas para extensão, diz o IPPUC (2012).

Gráfico 20 – Distribuição da população por gênero, pela faixa de idade
Fonte: Adaptado do IBGE, 2010.



Tratando-se da faixa etária dos residentes da cidade de Curitiba no ano de

2010, a partir do Gráfico 20, percebe-se que a maior faixa é a de 20 a 29 anos,

concentrando 18,5% da população e a menor, acima dos 100 anos, a qual não

representa nem 0,1%. Esses dados e os outros apresentados no Gráfico 20 são

positivos para a MinhaMatricula.com, pois mostra que a cidade possui uma grande

parte de habitantes jovens, um público que possui maior interação com a tecnologia

e que busca de forma mais acentuada seu desenvolvimento pessoal e profissional,

visto que a empresa é totalmente virtual, dependendo daqueles que utilizam este

meio também como busca de capacitação. Tratando-se do gênero, o sexo feminino

representa 52,33% da população e o masculino, 47,67%.

Com relação às classes sociais, um estudo realizado em 2011 pelo Centro de

Políticas Sociais (CPS) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostrou que a classe A

cresceu 84% entre 2003 e 2009, a classe B, 42,24% e a classe C, 8,04%. Referente

às classes D e E, houve uma diminuição de 46,90% e 65,33%, respectivamente,

sendo este fator relevante não apenas para as empresas, mas sim, para a própria

população e seu desenvolvimento. Curitiba apresentou uma queda de 10,7% na

desigualdade nesse período, enquanto a queda nacional foi de 4,45%, disse Marcelo

Neri, diretor do CPS, segundo reportagem do Grupo Bandeirantes (2012). O diretor

afirma que o crescimento da classe A em Curitiba precede um movimento que se

confirmará no Brasil, além da contração da pobreza que aconteceu antecipadamente

na capital do Paraná, apenas 3,6% da população está nessa faixa.

6.1.1.2 Ambiente Econômico

Antes de começar com os índices financeiros, convém trazer um breve texto

sobre o atual momento que vivencia o Brasil. A economia brasileira encontra-se num

período de turbulência o qual pode ser justificado, dentre outros fatores, pela

instabilidade política do país. Atualmente, a Operação Lava Jato, conduzida pela

Polícia Federal, é considerada a maior investigação sobre corrupção até hoje no

Brasil. A Operação, a qual começou investigando uma rede de doleiros, desvendou

um esquema de corrupção na Petrobrás incluindo políticos de vários partidos e as

maiores empreiteiras do país.



Essa instabilidade política associada à má gestão econômica do país,

acusações de “pedaladas” fiscais para ocultar despesas públicas, publicação de

decretos de crédito suplementar para criar despesas extras sem autorização do

Congresso Nacional e a revolta por parte da população brasileira fez surgir contra a

presidente Dilma Rousseff a abertura do processo de impeachment, o qual resultou

no seu afastamento da presidência por até seis meses. Assim sendo, seu vice,

Michel Temer, assumiu o governo como presidente em exercício no dia 12 de maio

de 2016.

Sem mais, convém destacar os pontos importantes da economia brasileira

com relação à empresa MinhaMatricula.com.

O estado do Paraná respondeu por 6,3% de toda a riqueza produzida no

Brasil em 2013, atrás de São Paulo (32,1%), Rio de Janeiro (11,8%) e Minas Gerais

(9,2%), segundo dados divulgados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento

Econômico e Social (IPARDES) e IBGE em 2015. Assim sendo, o Paraná tornou-se

a quarta maior economia entre os estados brasileiros, ultrapassando o Rio Grande

do Sul que possui 6,2% do PIB nacional. De acordo com Julio Suzuki Júnior,

presidente do IPARDES, a tendência é que o Paraná se consolide nessa posição no

longo prazo, pois vem há pelo menos 4 anos registrando resultados superiores ao

do Brasil, como é possível ver no período de 2010 a 2013, onde o PIB paranaense

cresceu 10,2%, contra 9,1% do país. Com relação à pobreza, Suzuki diz que o

Paraná tem sido um dos estados com maior sucesso na sua redução, possuindo a

segunda menor desigualdade social do país, atrás apenas de Santa Catarina.

O PIB do Paraná somou R$ 332,84 bilhões e o da sua capital, R$ 79,83

bilhões, ou seja, o PIB de Curitiba representa 24,5% de toda riqueza do Paraná, de

acordo com o portal de notícias G1 (2015a).



Gráfico 21 – Maiores PIBs por cidade
Fonte: Adaptado do G1, 2015b.

Como mostra o Gráfico 21, Curitiba fica na 5ª posição com 1,49% do PIB

nacional, atrás das cidades de São Paulo (10,73%), Rio de Janeiro, (5,31%), Brasília

(3,3%) e Belo Horizonte (1,53%). Desta forma, sendo o PIB alto, então a produção é

elevada e este crescimento, consequentemente, mostra que as empresas possuem

mais capital para contratar funcionários, subindo o número de empregos, o que

significa que as pessoas têm mais dinheiro para adquirir bens e serviços.

Com relação à inflação, ou seja, o aumento generalizado no nível de preços,

Curitiba não apresentou resultados favoráveis no último ano. A inflação acumulada

de Curitiba em 2015 ultrapassou os 12%, enquanto a média nacional foi de 10,48%,

aponta pesquisa do IBGE, divulgada pela Gazeta do Povo (2015). Entretanto, a

inflação em Curitiba vem diminuindo em 2016 mais do que no resto do país, aponta

o IBGE, de acordo com a Tribuna Paraná Online (2016). Enquanto o Índice de

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 1,53% nos primeiros dois meses deste

ano, o país teve uma média de 2,18%. Segundo reportagem do G1 em julho de

2016, os economistas do mercado financeiro diminuíram a expectativa de inflação

para este ano e para 2017 no país, um ponto positivo a ser destacado.

Curitiba mostra-se uma cidade favorável para o crescimento da

MinhaMatricula.com. Em 2015, a capital do Paraná foi vencedora do anuário As

Melhores Cidades do Brasil 2015, publicado por Istoé em parceria com a consultoria

Austin Ratings. A análise que envolveu 5.565 municípios brasileiros, baseou-se em



mais de 500 indicadores agrupados em 4 pilares principais: Fiscal, Econômico,

Social e Digital. Curitiba foi a cidade que agregou o maior número de indicadores de

excelência e, devido a isso, foi escolhida como a melhor cidade do País.

6.1.1.3 Ambiente Natural e Tecnológico

O ambiente tecnológico é uma das maiores forças, pois causa grandes

impactos, tanto na vida pessoal, quanto na profissional. Na medida em que a

tecnologia se inova, ela destrói as anteriores.

Atualmente, é de suma importância estar alinhado e acompanhar essas

condições e mudanças. Empresas que ignoram as inovações acabam de fato

ficando totalmente desatualizadas. As pessoas tendem a experimentar o novo e

estar sempre acompanhando as novidades.

A MinhaMatricula.com oferece um serviço totalmente tecnológico através de

um site, onde o consumidor possui todas informações num ambiente só. Porém,

precisará sempre estar atenta as novidades que chegam ao mercado, encontrar

novos meios de comunicação e trazer sempre os clientes cada vez mais próximos

ao negócio. Devido a tecnologia estar mais presente, próxima e acessível na vida

das pessoas, a concorrência torna-se ainda mais acirrada, uma vez que permite que

novos micro e macro empreendedores tenham a chance de trazer ideias novas e

muito atraentes para o mercado.

Em relação ao ambiente natural, a ameaça para MinhaMatricula.com é a

escassez ou custo muito elevado da energia elétrica, uma vez que seu serviço é

totalmente virtual e depende completamente deste recurso.

6.1.1.4 Ambiente Político

Com o avanço da tecnologia nos últimos anos, percebeu-se uma

oportunidade de mercado: a criação do comércio eletrônico, ou seja, aquele

realizado através da internet, conhecido também como e-commerce. Devido à alta

utilização deste meio, fez-se necessário estabelecer leis e normas para regular este

ambiente.



Em março de 2013, foi publicado o Decreto Federal 7.962 que regulamenta o

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078/1990), para dispor sobre a

contratação no comércio eletrônico.

Primeiramente, deve-se atentar às três frentes prioritárias desta Lei:

● Informações claras a respeito do produto, serviço e do fornecedor

● Atendimento facilitado ao consumidor; e

● Respeito ao direito de arrependimento

Das informações as quais devem ser visíveis no site, convém destacar:

● Endereço físico da empresa

● Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)

● Razão Social

● Telefone para contato

● E-mail ou formulário para contato

● Descrição detalhada do produto

● Despesas e taxas adicionais, como taxa de entrega

● Condições de troca e devolução

● Quantidade mínima de consumidores para a efetivação do contrato, no

caso de ofertas coletivas

Tratando-se do atendimento, a empresa deve fornecer um meio que

possibilite a resolução de demandas com relação a informações, dúvidas,

reclamações, suspensão ou cancelamento do contrato, diz a Lei. A empresa pode

criar uma página chamada, por exemplo, “Atendimento - Dúvidas Frequentes”, tendo

o cliente como realizar um autoatendimento, tendo conhecimento sobre

procedimentos, normas e demais informações sobre a loja. Em outras palavras, é

importante que a empresa forneça um canal 24 horas para que possa auxiliar seus

visitantes.

Com relação ao direito de arrependimento, o cliente tem até 7 dias após o

recebimento do produto para solicitar o cancelamento da compra, não podendo a

empresa descontar algum valor no momento da realização do estorno, devendo

realizar o procedimento de devolução do produto.



Importante salientar que a empresa esteja atenta nas atualizações das leis e

normas que regem o seu tipo de comércio para que não aconteça imprevistos e

possa se prejudicar.

6.1.1.5 Ambiente Cultural

Atualmente, as pessoas procuram comodidade, praticidade e segurança no

momento da compra, os quais são benefícios que a internet disponibiliza. Além

disso, os consumidores não precisam enfrentar filas, andar de loja em loja para

comparar preços e produtos e podem ter acesso às opiniões dos consumidores.

Por causa disso, o comércio eletrônico veem evoluindo ao passar dos anos e

as expectativas para esse mercado são favoráveis, uma vez que o consumidor

brasileiro tem confiado mais em comprar online, segundo pesquisa do e-bit,

divulgada pela B2W Digital (2015), líder em comércio eletrônico na América Latina.

A empresa explica que o e-commerce faturou aproximadamente R$ 41,3 bilhões em

2015, obtendo um aumento nominal de 15,3% em relação a 2014. Este aumento é

justificado pelos motivos abaixo:

● Crescimento do acesso à internet, tendo como causa o avanço das

vendas de smartphones.

● Aumento do hábito de de aquisições online entre os usuários de

internet

● Crescimento de banda larga

● Sortimento limitado em lojas tradicionais, favorecendo os varejistas

online

A projeção do e-bit para 2016 é de um crescimento nominal de 8% em relação

a 2015, ou seja, um faturamento de, aproximadamente, R$ 44,6 bilhões. Já Maurício

Salvador, presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm),

prevê um cenário melhor, estimando um aumento de 18% em relação a 2015,

segundo o site E-Commerce News (2016).

Ainda de acordo com a B2W Digital, as novas gerações, que estão atuando e

se inserindo no mercado de trabalho, nasceram em tempos de internet, e os



investimentos do mercado externo estão vindo não somente em forma de capital,

mas sim como tecnologia e conhecimento também.

Conforme o SEBRAE (2016c), para conseguir lidar com a crise financeira em

2016, a empresa deverá entender as questões de gestão orçamentária,

atendimento, finanças e qualidade de TI para que seu negócio seja bem sucedido.

Assim como é importante estar atento as inovações e novidades no mercado,

tornando a experiência do consumidor cada vez melhor.

O consumidor brasileiro tem bastante envolvimento com as redes sociais, diz

o SEBRAE Mercados (2013). Um estudo realizado pela Mintel sobre e-commerce no

Brasil, mostra que 17% dos jovens brasileiros visitam os sites de varejistas devido

aos anúncios divulgados no Facebook, o qual é uma tendência para os mais jovens.

O Brasil foi considerado um dos países com mais ascensão no comércio

eletrônico, e já lidera o mercado desse segmento na América Latina, de acordo com

a Mais Empresas (2011). Uma pesquisa feita pela Yourviews com mais de 150 lojas

virtuais no Brasil, divulgada pela empresa Finer, identificou que consumidores que

são engajados com a opinião e resenha sobre um produto/serviço compram 33%

mais. Com isso, pode-se perceber o comportamento das pessoas, o qual mostra um

senso mais crítico e exigente. Essas características fazem parte do perfil curitibano,

de acordo com uma matéria da Gazeta do Povo (2013), na hora da compra, o

curitibano é exigente e cauteloso.

Quando o assunto é educação, os pais brasileiros são um dos que mais se

preocupam com a educação de seus filhos em todo o mundo. A pesquisa foi

realizada pelo HSBC e divulgada pela Exame (2014), a qual mostrou que 79% dos

pais brasileiros acreditam que o melhor investimento a ser feito, é a educação de

seus filhos. Ainda segundo a pesquisa, 97% dos pais querem que seus filhos

ingressem em uma graduação e 84% desejam também que façam pós-graduação.

Os Gráficos 22 e 23 mostram alguns detalhes do resultado desta pesquisa:



Gráfico 22 – Investimento dos pais
Fonte: Adaptado Exame, 2014.

Como pode-se notar no Gráfico 22, Os pais estão dispostos a investir quase

metade de seus recursos com a educação ode seus filhos.

Gráfico 23 – Investimento dos pais 2
Fonte: Adaptado Exame, 2014.



De acordo com o Gráfico 23, os pais pouco contam com o auxílio de

finaciamentos e bolsas de estudos.

Pode-se perceber através desta pesquisa que a educação está muito

presente e enraízada na cultura brasileira. Portanto, a MinhaMatricula.com tem

muito espaço para atuação no mercado por oferecer descontos neste segmento.

6.1.2 Microambiente

6.1.2.1 Fornecedores

A análise dos fornecedores da MinhaMatricula.com não pôde ser feita, visto

que, a empresa não passou os dados necessários em tempo hábil para tal atividade.

Desta forma, não foi possível sugerir para a empresa um plano de contingência

possuindo novos fornecedores que prestassem o mesmo serviço, caso acontecesse

qualquer tipo de problema que pudesse afetar a empresa.

6.1.2.2 Clientes

Conforme já mencionado, a MinhaMatricula.com possui dois tipos de clientes:

o cliente parceiro e o cliente usuário, sendo aquele a empresa que fornece educação

e este o qual investe em seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Pode-se visualizar no Quadro 5 os clientes parceiros que a

MinhaMatricula.com possui, contando com seu nome, unidade / bairro e segmento

de atuação. São 17 escolas e instituições, as quais se desdobram em franquias,

totalizando 37 unidades.

Importante salientar que a listagem dos parceiros foi realizada no dia

13/08/2016, podendo sofrer alterações a partir desta data com a entrada de novos

parceiros ou até mesmo a saída dos listados no Quadro 5.



Quadro 5 – Clientes parceiros
Fonte: equipe de assessoria, 2016.



Tratando-se do cliente usuário, em outras palavras, o consumidor final,

pode-se afirmar que ele possui duas características inerentes: a primeira é que ele

investe na sua própria educação ou até na educação de terceiros, como familiares e

amigos; a segunda característica é realizar compras através da internet.

O público da cidade de Curitiba e o público que realiza compras por meios

eletrônicos, já tiveram suas características expostas neste trabalho na Análise

Cultural. São pessoas exigentes e cautelosas as quais procuram por comodidade,

praticidade, segurança, economia de tempo e facilidade.

6.1.2.3 Concorrentes

A MinhaMatricula.com, como dito anteriormente, teve início no mercado no

ano de 2016. O seu segmento é de educação e o negócio é pioneiro no mercado,

uma vez que não há concorrentes diretos.

Após pesquisa, percebeu-se que há sites com propostas bastante similares,

porém atuam em segmentos diferentes, sendo assim, considerados concorrentes

indiretos. O Peixe Urbano, Groupon e SaveMe oferecem ofertas e descontos de

diversas empresas (tendo mais foco para serviços) através de cupons que devem

ser impressos e apresentados quando o produto for retirado ou o serviço utilizado.

No entanto, as ofertas e descontos e empresas variam todos os dias, não possuindo

foco no segmento da educação. Já a MinhaMatricula.com tem contratos fechados

com os clientes parceiros e o desconto é fixo, assim como a matrícula do aluno é

automaticamente feita a partir do site, não sendo necessária impressão de

comprovante. O Peixe Urbano e Groupon tornam-se similares a MinhaMatricula.com

apenas por oferecem ofertas e descontos virtuais e eventualmente as oferecem em

educação.

Uma empresa a qual pode, futuramente, tornar-se um concorrente indireto ou

até mesmo direto que foi identificada é o ChefsClub, a qual atua no segmento de

gastronomia. Eles possuem um site virtual onde divulgam seus parceiros que

oferecem descontos exclusivos para os assinantes do clube. Os descontos variam

de 30 a 50% e para obtê-los é necessário tornar-se sócio, através de um cadastro

online e de pagamento de uma assinatura semestral ou anual. A empresa

disponibiliza um cartão para o cliente apresentá-lo na hora de pagar sua conta no



restaurante, o qual possui uma validade e a mesma é verificada no próprio

estabelecimento. O ChefsClub possui uma gama de mais de 1800 restaurantes e

cada um oferece um desconto diferente. O mesmo possui clientes parceiros e

clientes finais, da mesma forma que a MinhaMatricula.com possui. Apesar de não

oferecer cursos, seus restaurantes parceiros podem, no decorrer do tempo, passar a

divulgar cursos em seus restaurantes.

6.2 COMPOSTO DE MARKETING

Pode-se visualizar abaixo o Composto de Marketing elaborado para a

MinhaMatricula.com:

Produto:



Quadro 6 – Produto MinhaMatricula.com
Fonte: Equipe de assessoria, 2016.



Preço:

● Cliente Parceiro: Não há custo para a empresa se tornar parceiro da

MinhaMatrícula.com, nem custo para a manutenção mensal no site.

● Cliente Final: O cliente final poderá investir na média de R$ 150,00 até

R$ 1.235,00. A variação é de acordo com o curso escolhido e valor

cobrado pela empresa parceira. Esse valor pode alterar também devido

a promoções pontuais que o cliente parceiro pode oferecer.

Praça:

A MinhaMatricula.com disponibiliza todo o seu serviço em um ambiente

virtual, fornecendo todas as informações no mesmo local. O cliente também pode

entrar em contato com a empresa através do próprio site para tirar dúvidas. A

MinhaMatricula.com também oferece um site com matérias e notícias sobre

educação, trazendo o cliente parceiro e final mais próximos e possivelmente

atingindo a retenção dos mesmos.

Promoção:

A promoção da MinhaMatricula.com precisa ser mais trabalhada para ter um

maior retorno, uma vez que seu serviço é totalmente virtual. É de extrema

importância atingir a maior quantidade possível de pessoas para fortalecer seu nome

e com isso, conseguir atrair clientes parceiros e finais.

Portanto, a empresa poderá utilizar dos seguintes meios para sua divulgação:

● Facebook: posts como "patrocinados" para atingir o maior número de

pessoas possíveis.

● E-mail Marketing: ter mais proximidade com o cliente, trazendo a ele

novidades e ofertas pontuais para atrair a atenção do cliente.

6.3 ANÁLISE SWOT

Pode-se visualizar abaixo a análise SWOT feita para a MinhaMatricula.com:



1. Forças:

● Pioneira

● Não há custos com loja física e funcionários

● Público têm acesso 24h/7d

● Fornece comparação entre os cursos educacionais

2. Fraquezas:

● Poucas empresas parceiras

● Apenas um sócio trabalha na empresa em período integral, enquanto os

outros estão em outras organizações, trabalhando na MinhaMatricula.com

apenas nos tempos vagos

● Capacidade financeira limitada

3. Oportunidades:

● Segmento pouco explorado

● Matrículas e cursos com preços abaixo do balcão

4. Ameaças

● Surgimento de concorrentes

● Baixa qualidade dos serviços

6.4 AÇÕES DE MARKETING

6.4.1 E-mail Marketing

Antes de a empresa enviar e-mails, ela necessita do endereço eletrônico do

público interessado no seu negócio. É importante lembrar que comprar banco de

dados de clientes de outras empresas não deverá ser uma opção, uma vez que

enviar e-mail sem autorização do cliente, o tornaria spam.



Para captar e-mails, a MinhaMatricula.com deve colocar campos para que as

pessoas possam preenchê-los. Esses campos devem ser breves, solicitando, no

máximo, e-mail, gênero e primeiro nome. Pode-se ver na Figura 4 um exemplo de

como fazer um campo para captação de e-mails.

Figura 4 – Exemplo de captação de e-mail
Fonte: Kanui.com.br, 2016.

Deve-se lembrar que antes de preencher um campo como esse, existe um

sentimento de “troca” por parte da pessoa. Escrever apenas “Digite seu e-mail aqui”

não está fornecendo nada em troca para o visitante. Como pode-se ver na Figura 4,

a Kanui oferece R$ 40,00 na primeira compra, podendo a MinhaMatricula.com

oferecer valores inteiros ou até percentuais, como: “Ganhe até 30% de desconto na

sua primeira matricula”. Portanto, o importante é oferecer algo para o visitante, ao

ponto de valer a pena informar o seu e-mail pela "troca" oferecida.

Campos como esse mostrado na Figura 4 podem ser distribuídos pelo site,

mas não deve a empresa poluir seu ambiente virtual com isso. No máximo, dois

banners como esses em locais diferentes (ex.: na parte lateral e na parte inferior do

site).

Obtendo o endereço eletrônico de pessoas interessadas, sugerimos que a

empresa:

● Envie e-mails periódicos e não com alta frequência

● Utilize o nome da pessoa, se possível

● Seja direta e simples, sem e-mails grandes

● Coloque sempre um link que o redirecione para o site da empresa, ou seja,

CTA.



Para facilitar este trabalho, sugerimos que a MinhaMatricula.com utilize o site

MailChip.com. Através dessa ferramenta, a empresa poderá enviar gratuitamente 12

mil e-mails por mês e possuir 2 mil clientes cadastrados. Com o tempo, possuindo

mais contatos cadastrados e necessitando enviar mais e-mails, a empresa poderá

analisar os planos pagos dessa ferramenta.

6.4.2 Marketing de Conteúdo

Conteúdo é muito importante para uma empresa digital. Segundo a Rock

Content (2015b), os motivos para fazer Marketing de Conteúdo são:

● Aumenta o engajamento com a marca: segundo a empresa, pesquisas

mostram que os consumidores não querem se relacionar com as marcas que

as procuram para falar somente de seus produtos e compras

● Incrementa a visibilidade da marca: se a empresa não estiver bem

posicionada nos ambientes virtuais, seus concorrentes estarão. Não fazer

Marketing de Conteúdo é a maneira mais fácil de tornar-se invisível para seus

clientes, ajudando seus concorrentes, consequentemente.

● Aumenta as vendas

Entretanto, produzir conteúdo não é uma tarefa fácil, além de levar tempo. O

Google quando realiza a busca por sites, conteúdos e informações, através de seus

algoritmos, analisa e identifica se um conteúdo foi copiado de outro site, e, por isso,

mesmo que poucas frases tenham sido repetidas, o Google não colocará o

respectivo site no topo da busca do usuário. Além disso, a cada atualização do

algoritmo do Google acontecem mudanças com relação a busca por conteúdo. O

que se pode afirmar é que a cada update, o Google está trazendo conteúdo mais

relevante e atrativo para seus usuários, dificultando o trabalho das empresas em

manter-se na primeira página das buscas.

Desta forma, a sugestão para a MinhaMatricula.com é a aquisição de

conteúdo com quem entende do assunto. Com a alta demanda por conteúdo,

existem empresas as quais foram criadas com este foco. Segundo a Rock Content

(2015b), a compra de conteúdo de 2014 para 2015 aumentou em 68%, outro ponto



importante para qualquer empreendimento, visto que, se uma organização não está

trabalhando com Marketing de Conteúdo, seu concorrente provavelmente está.

Pode-se visualizar no Quadro 7 alguns orçamentos, colocados em grau de

importância, tendo sido o aspecto financeiro como critério mais relevante, devido ao

momento em que vive a MinhaMatricula.com.

Quadro 7 – Orçamentos para conteúdo
Fonte: equipe de assessoria, 2016.

Como se pode observar no Quadro 7, a empresa Redaweb fornece 4 textos

mensais, cobrando um valor de R$ 190,00, ou seja, R$ 47,50 por texto, sendo esta a

empresa sugerida para a MinhaMatricula.com. Assim, a empresa poderá ter um

conteúdo semanalmente para divulgar em seu site. Não há razão pela qual, pelo

menos neste momento, comprar alto volume de conteúdo, sendo um conteúdo por

semana um número bom para a empresa. Futuramente, com a sua expansão, ela

poderá aumentar este número para 2 ou mais conteúdos semanalmente.

6.4.3 Facebook

Como foi visto no resultado da pesquisa deste trabalho, apresentada no

Capítulo 5, mais especificadamente no Gráfico 13, o Facebook é a rede social mais

utilizada pelos respondentes. Se o Facebook recebeu 381 votos de 403

respondentes, isso significa que quase 95% das pessoas o utilizam, ou seja, a partir

do Facebook, a MinhaMatricula.com conseguirá interagir e estar em contato com

quase todos os seus clientes e público-alvo.

Uma coisa que chama a atenção das pessoas é o tempo de resposta de uma

empresa para as suas dúvidas e sugestões.



Figura 5 – Tempo de resposta Netshoes
Fonte: www.facebook.com/Netshoes, 2016.

Ao analisar o tempo de resposta da Netshoes, empresa de artigos esportivos,

pode-se ver na Figura 5 que o seu tempo de resposta em média leva um dia.

Entretanto, ao verificar a página da rede social de um de seus maiores concorrentes,

a Kanui, na Figura 6, esta responde dentro de algumas horas, dando maior

credibilidade para seus clientes. Importante salientar que esta análise foi realizada

no dia 26/08/2016, podendo as páginas dessas empresas sofrer alterações a

qualquer tempo, à medida que seu tempo de resposta a seus clientes mudar.

Figura 6 – Tempo de resposta Kanui
Fonte: www.facebook.com/kanuibr, 2016.

Assim, a MinhaMatricula.com precisa atentar-se as requisições e

questionamentos de seus clientes, respondendo-os no menor tempo possível.

Tratando-se das publicações na página, a empresa deve estar sempre

colocando conteúdos como dicas, mensagens motivacionais, dentre outros tipos,

dentro do seu segmento de atuação, sempre lembrando seu cliente de que ela

existe. É preferível que cada publicação da empresa contenha uma imagem, pois

chamam a atenção do público. O segredo das publicações é trazer conteúdo

relevante com poucas palavras, assim como foi o caso do E-mail Marketing, e, por

isso, não deve possuir muitas frases, um texto de 100 a 200 caracteres é adequado,

visto que, nem mesmo o Facebook permite longos textos. Outra regra muito utilizada

é a 80/20: 80% das publicações servem para gerar valor ao público e 20% podem

ser promoções.



Referente aos horários das publicações, o Facebook fornece uma ferramenta

gratuita que mostram quais são os horários em que o público de uma determinada

empresa visualiza mais suas postagens por dia. Para isso, a empresa deve seguir o

fluxo apresentado na Figura 7: Na página principal, clicar em “Informações” na parte

superior. Ao lado esquerdo, clicar no título “Publicações”.

Figura 7 – Publicações no Facebook
Fonte: Facebook.com, 2016.

A equipe de assessoria solicitou para uma empresa que pudesse visualizar a

página do Facebook dela como “Editor” para ter acessado a esses dados. Como se

pode visualizar no Gráfico 24, no caso desta empresa, o melhor horário para

postagens começa ao meio-dia, o qual atingiu naquele dia, 725 pessoas.



Gráfico 24 – Horário das publicações no Facebook
Fonte: Facebook.com, 2016.

A partir do Gráfico 25, pode-se ver que o último horário a realizar uma

publicação seria às 22h, visto que a partir deste horário começa a decair o número

de visualizações.

Gráfico 25 – Horário das publicações no Facebook
Fonte: Facebook.com, 2016.

Esta empresa possui das 12h às 22h para fazer publicações, ou seja, 10

horas com seu maior índice de visualização. Poderia realizar 3 publicações por dia,

uma a cada 3 horas, ou 4 publicações, uma a cada 2 horas, como queira. Assim,

deve a MinhaMatricula.com visualizar em qual horário possui a maior visualização

de seu público e realizar suas postagens dentro desse horário.

Para promover a sua página, a empresa deve apertar no botão “Promover” e

depois “Promover sua Página”. Na Figura 8, pode-se visualizar a página que

aparecerá.



Figura 8 – Promover página do Facebook
Fonte: Facebook.com, 2016.

Neste momento, a empresa poderá utilizar os resultados da pesquisa, mais

especificadamente os Gráficos 15.1 ao 15.6, para ver o público mais interessado

para cada assunto em que fará a publicação.

Ao lado esquerdo da Figura 8, pode-se ver que a empresa poderá escolher o

Gênero, Idade e Localização, e mais abaixo, poderá escolher atingir pessoas a partir

de assuntos escolhidos e colocar o valor que quer investir nessa propaganda. É

interessante, pois a empresa poderá colocar um valor fixo para esta propaganda, e

assim que um número determinado de pessoas clicarem em seu anúncio de acordo

com o valor fixado, essa propaganda deixa de existir.

Ao lado direito, a empresa poderá utilizar uma foto para cada campanha.

Quando focar numa foto e texto sobre Beleza e Estética, por exemplo, poderá

selecionar só o público feminino, interessado nesse assunto e para qualquer idade,

seguindo o que foi demonstrado nos Gráficos 15.1 ao 15.6.

A empresa, além desse tipo de promoção, poderá utilizar várias maneiras de

promover a sua empresa. Ao ir no canto superior acha-se uma seta para baixo,

como mostra a Figura 9, e deve-se apertar em: “Criar Anúncios”.



Figura 9 – Criação de anúncios no Facebook
Fonte: Facebook.com, 2016.

Ao seguir este fluxo, a empresa poderá utilizar várias maneiras de se

propagar, como pode ser visto na Figura 10. Assim, é inviável sugerir qual dos tipos

de promoção que a empresa deve realizar, visto que, a empresa implementará o

plano de marketing apenas no ano de 2017, podendo acontecer dezenas de

mudanças até lá.

O importante é saber que a partir dessas ferramentas, a MinhaMatricula.com

poderá criar anúncios personalizados, por exemplo:

● Anunciar apenas para quem já visitou seu site

● Anunciar apenas para quem curte sua página

● Anunciar para quem tem interesse em educação e outros assuntos

relacionados



Figura 10 – Tipos de promoção
Fonte: Facebook.com, 2016.

O Facebook fornece vários tipos de ferramentas e ao mesmo tempo

consegue mensurar como foram as suas campanhas, quantas pessoas foram

alcançadas, quantas curtidas foram feitas, dentre outros dados e informações.

De acordo com o que foi mencionado, a empresa conseguirá entender as

ações que poderá utilizar no Facebook, de acordo com as suas necessidades e

orçamento.

6.4.4 Google Analytics

O Google Analytics é um sistema gratuito para monitoramento do tráfego e,

por isso, qualquer empresa deve conhecê-la e utiliza-la. Essa ferramenta fornece,

dentre outras utilizadas, de acordo com o site da Academia do Marketing (2014):

● Número total de visitantes, visitante único e visitantes que retornam ao site

● Origens de tráfego: de onde estão vindo os acessos que chegam ao site

● Metas: quais metas foram atingidas

● Resultados de e-commerce: como está o desempenho da sua loja virtual

● Marketing: quais as campanhas de marketing que proporcionam melhor

resultado

● Mídias Sociais: quais ações em redes sociais trazem mais acesso



A partir desta ferramenta, a MinhaMatricula.com poderá monitorar suas

campanhas de marketing digital e através do ROI (Return of Investment), saber qual

foi o retorno que aquela determinada campanha deu a empresa.

Assim, a empresa conseguirá mensurar seus esforços de E-mail Marketing,

Marketing de Conteúdo, Facebook e saber se deve continuar a investir nessas

ações.

6.4.5 Google Trends

O Google Trends é uma ferramenta gratuita que permite identificar o que os

usuários do Google têm pesquisado no seu buscador a partir de um determinado

termo. A ferramenta demonstra através de gráficos a frequência de busca de um

termo nos últimos anos, as principais consultas realizadas e também quais estão em

aumento repentino.

Utilizando como exemplo o termo “cupom de desconto”, pode-se visualizar no

Gráfico 26 a evolução da busca por essa expressão desde janeiro de 2004 a abril de

2016.

Gráfico 26 – Pesquisa por “cupom de desconto”
Fonte: Google Trends, 2016.

Assim, a empresa que trabalha com descontos sabe que as pessoas estão

pesquisando a cada dia mais por preços mais em conta. A MinhaMatricula.com pode

utilizar termos como “curso de gastronomia”, “curso de inglês”, dentre outros e

analisar se existe uma tendência de crescimento ou declínio.

Visto que a empresa busca por clientes parceiros, se a MinhaMatricula.com

tivesse que, por exemplo, buscar uma parceria com uma escola de idiomas, como a



Wizard, Fisk, Wise Up, Influx e CCAA, de acordo com o Google Trends no Gráfico

27, a empresa deveria utilizar seus esforços para fechar este contrato primeiro com

a Wizard. Isso não significa que a empresa não deve buscar outras instituições, na

verdade, deve tentar fechar o maior número possível de parcerias, entretanto, se

tivesse que começar por alguma, a Wizard deveria ser a primeira.

Gráfico 27 – Comparação de buscar por escolas de idiomas
Fonte: Adaptado Google Trends, 2016.

De acordo com o Gráfico 27, a Wizard está acima nas buscas de forma

significativa, seguida pela Fisk, Wise Up, CCAA e, por último, a Influx.

6.5 BALANCED SCORECARD

Assim sendo, pode-se visualizar no Quadro 8 o BSC formulado para a

MinhaMatricula.com



Quadro 8 – Balanced Scorecard
Fonte: equipe de assessoria, 2016.

. Analisando os indicadores da MinhaMatricula.com no Quadro 8, não foi

possível mensurar os itens A e B para o período de 2016, visto que a empresa não

possui essa informação. Como a satisfação dos clientes é um fator de grande

importância para uma empresa, a partir de 2017, foi estimado que a empresa deverá

obter 90% de satisfação no primeiro ano, aumentando para 92% no ano

subsequente, alcançando 94% no terceiro ano. Com relação ao item B, foi

estabelecido uma margem de 10% para o ano de 2017, 20% para o próximo ano e

30% para o ano de 2019.

Referente ao item C, não pode ser estabelecida qualquer tipo de meta para a

empresa, pois os dados financeiros não foram abertos para a equipe de assessoria,

tornando a previsão financeira inviável. Visto que a empresa é pioneira no mercado

e não há concorrentes diretos neste segmento, a projeção do Share Of Mind (SOM)

é otimista para a MinhaMatricula.com, alcançando 30% de SOM no terceiro ano da

implementação do plano de marketing.

Tratando-se do campo de Processos Internos, pode-se visualizar os itens D,

E e F, os quais referem-se ao Facebook, E-mail Marketing e as Visitas no Site,

respectivamente, a empresa encerrou o primeiro semestre de 2016 com 761

curtidas. Como a projeção começa a partir do ano de 2017, foi estimado que no

segundo semestre de 2016 a MinhaMatricula.com conseguiria o mesmo resultado



que no primeiro, totalizando 1522 no ano de 2016, pois o Plano de Marketing

somente será implementado no ano de 2017, possibilitando um melhor resultado.

Com relação ao item E, a empresa não possui e-mails cadastrados em seu

sistema para a utilização da ferramenta de E-mail Marketing. Assim sendo, foi

estimado que no término do ano de 2017 a empresa possuirá um total de 480

e-mails cadastrados, ou seja, 40 endereços eletrônicos por mês, obtendo um

aumento de 25% para o segundo ano e 35% para 2019.

Para o item F, de acordo com a empresa, têm-se uma média de 1000 visitas

por mês, totalizando 6000 no primeiro semestre de 2016. Desta forma, foi estipulado

que no ano de 2017 a empresa alcançará 18 mil visitas em seu site, crescendo para

24 mil em 2018 e 30 mil para 2019.

Referente à Aprendizagem e Expansão, ainda não há treinamento na

MinhaMatricula.com, uma vez que a empresa não possui funcionários. Não foi

previsto que haverá uma equipe significativa para o ano de 2017 para a realização

de treinamentos, sendo analisado que a empresa começará a contratar apenas no

ano de 2018, por isso é importante neste caso que todos os funcionários sejam

treinados, por isso colocou-se 100% a partir do ano de 2018.



7 CONCLUSÃO

Apresentadas as informações a respeito desse trabalho de Conclusão de

Curso, a finalidade deste foi prestar uma assessoria organizacional à empresa

MinhaMatricula.com, a qual atua no segmento de educação.

Para identificar as necessidades da empresa, realizou-se uma reunião com a

mesma para compreender quais áreas possuíam falhas, identificando-se assim, as

seguintes: financeira, recursos humanos e marketing. Em concordância com a

empresa, optou-se por priorizar o setor de marketing, visto que os problemas

mencionados sobre as outras áreas estavam relacionados a falta de um

desenvolvimento na área de marketing. Com relação ao setor financeiro, foi dito que

a empresa não apresentava resultados satisfatórios, havia pouca retenção de

clientes, assim como a prospecção de novos. Tratando-se da área de recursos

humanos, apenas um funcionário atua na empresa, tendo este que realizar as

atividades de acordo com a demanda e sua importância. O motivo apresentado pela

empresa para a não realização de um trabalho na área de marketing foi pela

escassez de mão de obra, tendo um único funcionário para executar as mais

diversas atividades da empresa, não podendo focar na divulgação da marca e

prospecção de novos clientes.

É por meio do marketing que a empresa se torna conhecida ao público, cria

valor aos consumidores, divulga sua marca e prospecta novos clientes. O plano de

marketing é essencial para qualquer organização, pois analisa o ambiente na qual

está inserida, tanto interno quanto externo. No âmbito interno, estabelece a missão,

visão, valores e objetivos organizacionais, para que possa entender a razão da sua

existência e onde se vê nos próximos anos. Além disso, descobre suas forças e

fraquezas, utilizando suas potencialidades no momento de divulgação da marca,

promoção de vendas e melhorando suas fraquezas. No âmbito externo, avalia o

ambiente na qual se situa, detecta oportunidades a qual pode aproveitar e ameaças

que pode sofrer, analisa a capacidade de sucesso no mercado em que pretende

entrar, explorando as oportunidades ao seu redor e atentando-se com situações

adversas.

O plano de marketing desenvolvido para a MinhaMatricula.com não pôde ser

implementado devido a fatores como tempo e disponibilidade da empresa no



período de 2016. Desta forma, a implementação está prevista para janeiro de 2017.

A equipe de assessoria, composta por Juliana Luiza Nascimento e Matheus Reis

Gonçalves, elaborou este plano de marketing baseando-se nos conhecimentos e

aprendizados adquiridos durante o curso de Administração. A equipe apresentou

para a empresa o plano de marketing, explicando as ações a serem tomadas para

que possa alcançar as metas estabelecidas no BSC. Com os objetivos traçados, a

empresa demonstrou interesse no que foi desenvolvido, uma vez que as ações

estão dentro da realidade da empresa e do mercado. Junto da pesquisa,

demonstrada no capítulo 5, muito apreciada pela empresa devido ao seu resultado,

conseguiu-se identificar o público-alvo da MinhaMatricula.com, ponto vital para

qualquer empresa alavancar seu negócio.

Com a implementação do plano de marketing, é sugerido que a empresa

realize os ajustes e correções que julgar necessário, visto que, como demonstrado

neste trabalho, os ambientes os quais vivenciam uma empresa são dinâmicos,

demandando mudanças na organização sempre que for necessário para a sua

sobrevivência.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA PÚBLICO-ALVO

1. Gênero:

( ) Feminino

( ) Masculino

2. Faixa etária:

( ) Menor de 18 anos

( ) De 18 a 24 anos

( ) De 25 a 31 anos

( ) De 32 a 38 anos

( ) De 39 a 45 anos

( ) Acima de 46 anos

3. Estado civil:

( ) Solteiro (a)

( ) Casado (a)

( ) União estável

( ) Separado (a) / Divorciado (a)

( ) Viúvo (a)

4. Grau de instrução:

( ) Ensino fundamental incompleto

( ) Ensino fundamental completo

( ) Ensino médio incompleto

( ) Ensino médio completo

( ) Ensino superior incompleto

( ) Ensino superior completo

( ) Pós-graduação incompleta

( ) Pós-graduação completa

( ) Outro.



5. Qual a sua renda familiar mensal?

( ) Até R$ 880

( ) De R$ 881 até R$ 1760

( ) De R$ 1761 até R$ 2640

( ) De R$ 2641 até R$ 4400

( ) De R$ 4401 até R$ 8800

( ) De R$ 8801 até R$ 13200

( ) Acima de R$ 13201

6. Quantos filhos você tem?

( ) 0

( ) 1

( ) 2

( ) 3

( ) 4 ou mais

7. Antes de realizar uma compra, você faz pesquisas pela internet?

( ) Sempre

( ) Geralmente

( ) Às vezes

( ) Raramente

( ) Nunca

8. Você realiza compras pela internet?

( ) Sim

( ) Não

9. Se respondeu não, diga-nos por quê:

( ) Não acho seguro

( ) Já tive problemas

( ) Acho os fretes caros

( ) Medo de não receber o produto

( ) Gosto de ver o produto pessoalmente

( ) Acho muito complicado / Tenho dificuldade



( ) Não comprei ainda, mas tenho a intenção de comprar

( ) Outro.

10.Se sim, com que frequência costuma fazê-las?

( ) Uma vez a cada 7 dias

( ) Uma vez a cada 15 dias

( ) Uma vez por mês

( ) Uma vez a cada 2 meses

( ) Uma vez a cada 3 meses

( ) Uma vez a cada 6 meses

11. Selecione até 3 motivos que te levam a realizar compras pela internet:

( ) Acesso 24h

( ) Comodidade

( ) Economia de tempo

( ) Comparação de preços

( ) Variedade dos produtos

( ) Condições / Formas de pagamento

( ) Visualizar a opinião de compradores e/ou especialistas

12.Quais os meios de pagamento que você mais utiliza quando compra pela

internet?

( ) Paypal

( ) Pagseguro

( ) Boleto bancário

( ) Depósito bancário

( ) Cartão de crédito à vista

( ) Cartão de crédito parcelado

13.Quais redes/mídias sociais você utiliza frequentemente?

( ) Facebook

( ) Twitter

( ) LinkedIn

( ) Instagram



( ) Youtube

( ) SnapChat

( ) Pinterest

( ) Google+

( ) Nenhuma

( ) Outro.

14.Quais cursos você está realizando ou realizou nos últimos meses e anos?

( ) Idiomas

( ) Pós / MBA

( ) Informática

( ) Gastronomia

( ) Beleza e Estética

( ) Desenvolvimento pessoal

( ) Preparatórios

( ) Música

( ) Fotografia

( ) Nenhum

( ) Outro.

15.Quais cursos você pretende realizar nos próximos meses e anos?

( ) Idiomas

( ) Pós / MBA

( ) Informática

( ) Gastronomia

( ) Beleza e Estética

( ) Desenvolvimento pessoal

( ) Preparatórios

( ) Música

( ) Fotografia

( ) Nenhum

( ) Outro.



16.Selecione os 3 aspectos mais importantes para você antes de escolher um

curso (ex. Idiomas, Informática, gastronomia etc):

( ) Preço

( ) Localização

( ) Nome da escola

( ) Estrutura da escola

( ) Condição de pagamento

( ) Tempo de curso / Carga horária

( ) Indicação de amigos / familiares

( ) Conteúdo programático

( ) Reconhecimento da mídia (jornais, revistas etc)

17.Se você encontrasse o curso que deseja com desconto em um site, você

realizaria a compra? Responda-nos considerando uma escala de 1 a 10, em

que 10 significa “Com certeza sim” e 1 significa “Com certeza não”.

( ) 1

( ) 2

( ) 3

( ) 4

( ) 5

( ) 6

( ) 7

( ) 8

( ) 9

( ) 10


