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RESUMO 

 

O desenvolvimento deste trabalho teve por objetivo verificar a viabilidade, em um 
primeiro contexto em âmbito mercadológico, da implementação de uma escola de 
ensino médio no bairro Hauer, na cidade de Curitiba-PR.  Para tal feito, foram em uma 
primeira etapa, aplicadas as pesquisas de mercado qualitativa e quantitativa, que 
poderão ser observadas na sequência deste trabalho, as quais demonstrarão com os 
resultados obtidos a viabilidade de implementação do negócio.  Na sequência foi 
desenvolvido o plano de negócio intencionando verificar a viabilidade econômica do 
empreendimento. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The development of this academic work aims to verify the viability, in a first context 
through a market outlook report, the implementation of a high school in Hauer, 
Curitiba's (PR) city quarter. For this feat, were in a first stage, applied the qualitative 
and quantitative market's researches, which will be observed in the wake of this work, 
and which will demonstrate with the results obtained the viability of business 
implementing. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo do negócio relacionado ao Ensino Médio fundamenta-se pela 

crescente necessidade de oferecer um padrão de qualidade na educação, que supra 

as carências do sistema público de ensino.   

Tal necessidade fica evidenciada pelo crescimento do número de matrículas 

em escolas particulares, e através dos resultados do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), demonstrados anualmente pelo censo nacional da educação, 

divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP).  

Considerando que existem diversos fatores que elevam o grau de dificuldade 

para os estabelecimentos particulares de ensino manter sua viabilidade econômica, 

faz-se necessário o claro entendimento do empreendimento e a elaboração 

consistente de um plano de negócios, oferecendo segurança para as decisões do 

empreendedor deste segmento. 

Este projeto traz um conceito inovador no sentido de oferecer aos estudantes 

do Ensino Médio, um colégio onde se oferece não somente um padrão superior de 

ensino, mas também, o acompanhamento vocacional através de metodologia 

específica relacionada às disciplinas estudadas, bem como atividades 

extracurriculares voltadas para esta análise e acompanhamento individual por 

profissional capacitado. 

Ao final do período de Ensino Médio, o estudante poderá estar apto para 

juntamente com a avaliação do colégio, fazer autoanálise e direcionar sua busca de 

conhecimento e atividade profissional para áreas em que lhe tragam maior satisfação.   

Outro diferencial a ser oferecido será a facilidade de acesso aos estudantes 

da região, visto que o plano de negócio será desenvolvido intencionando a 

constituição do colégio no bairro: Hauer, na cidade de Curitiba-PR. 

Desta forma, pretende-se contribuir para a formação de profissionais mais 

satisfeitos e, consequentemente, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

sociedade. 

  Através da pesquisa desenvolvida durante deste estudo, evidenciou-se a 

viabilidade do empreendimento e o interesse da comunidade na metodologia acima 

mencionada. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA E PROBLEMA 

 

Apesar do crescimento do número de matrículas em colégios particulares em 

contrapartida com a queda nas matrículas em escolas públicas nos últimos anos, 

também se evidencia pelo censo da educação de 2013, divulgado pelo INEP (2014), 

que 82,8 % das matriculas do ensino básico estão em colégios públicos e 17,2% em 

rede particular.  

Desta forma, faz-se necessário compreender a demanda social, o potencial 

econômico da região escolhida para implementação do negócio e o real interesse 

pelos diferenciais oferecidos. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICO DO TRABALHO 

 

O objetivo do trabalho é realizar a análise do problema e desenvolver um 

plano de negócio que demonstre se há ou não a viabilidade econômica para a 

implementação do empreendimento. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

Os estudos atuais demonstram altos índices de insatisfação dos profissionais 

no mercado de trabalho.  Segundo Teixeira (2014), de acordo com pesquisa realizada 

entre os meses de fevereiro e março de 2014 pelo Instituto de Pesquisa e Orientação 

da Mente (IPOM), concluiu-se que sete em cada dez profissionais confessaram não 

estarem satisfeitos com a sua carreira ou emprego.   

Um dos grandes fatores apontados, é o fato de que desse total, 65% das 

pessoas não fazem o que gostam, mas toleram exercer uma atividade remunerada 

sem prazer, em função de questões financeiras, familiares ou por imposição da 

sociedade. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação 

deve ser inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 

e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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Por consequência das imposições do movimento de globalização econômica 

e das políticas neoliberais, segundo Cervi (2013 p. 96), “ a palavra de ordem é 

mudança nas organizações, e a escolarização continua a ser uma das estratégias 

para a mudança”. 

É próprio do ser humano, estudar, buscar sabedoria, construir conhecimento, 

para melhor contribuir para sua existência e da sociedade.  Para isso, são necessárias 

condições e infraestruturas próprias e adequadas, segundo ECKERT (2015). 

Considerando que o direcionamento profissional normalmente acontece no 

Ensino Médio, acredita-se que o acompanhamento vocacional neste período 

contribuirá para minimizar o índice apontado acima, ao incentivar o autoconhecimento 

e apontar alternativas para direcionar a carreira profissional do indivíduo para áreas 

que correspondam à sua vocação e lhe traga maior satisfação. 

 Desta forma a escola pode contribuir para uma sociedade mais saudável e 

ainda pode aumentar a qualidade dos serviços prestados ao mercado. 

 

1.4 METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

Buscando atingir o objetivo de identificar a viabilidade do empreendimento, 

será utilizado o método do Plano de Negócios, composto pelo Plano de Pesquisa, 

Plano de Marketing, Plano Operacional e Plano Financeiro. 

 

1.5 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

1.5.1 Conceito de Educação 
 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais, de acordo com o Art. 1° da Lei N° 9.394/96 de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional do Brasil (LDB). 
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1.5.2 Conceito de Educação Escolar 
 

A educação escolar é aquela que se desenvolve, predominantemente, por 

meio do ensino em instituições próprias e deverá vincular-se ao mundo do trabalho e 

à prática social, segundo os parágrafos 1° e 2° da Lei N° 9.394. 

 

A Educação Escolar não é só a que se realiza no espaço físico da escola, 
mas o que a caracteriza é o fato de ela se realizar “por meio do ensino, em 
instituições próprias”.  Isso significa que outros processos de ensino e de 
aprendizagem que ocorrem fora da escola podem, e devem ser considerados 
como Educação, porém essas situações não podem ser entendidas como 
Educação Escolar e, portanto, não são tratadas nessa LDB.  (BRANDÃO, 
2003, p. 18) 

 

A educação escolar fundamental de oito anos, tornou-se obrigatória no Brasil a 

partir da instituição da Lei nº 5692 de 11 de agosto de 1971.  E ainda, segundo o inciso 

I do Art. 4º da LDB, o Estado deve garantir ensino fundamental, obrigatório e gratuito 

a todos os brasileiros, independentemente de sua idade. 

 No inciso II deste mesmo artigo da LDB, bem como o inciso II do Art. 208 da 

Constituição Federal, afirmam apenas que o Estado deve garantir a progressiva 

extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, desta forma eximindo-se 

da responsabilidade de garantir educação escolar no ensino médio a todos os 

brasileiros de forma gratuita.  Independentemente da não obrigatoriedade do ensino 

médio, se apresenta como óbvia essa necessidade para o desenvolvimento da pessoa 

e da sociedade. 

 
1.5.3 Empreendedorismo 

 

Nos últimos anos, o termo empreendedorismo popularizou-se no Brasil de 

forma intensificada.  Entre os diversos fatores que deram sua contribuição para tal 

popularização está o fato de que, no Brasil, a preocupação com a criação de pequenas 

empresas duradouras e a necessidade da diminuição das altas taxas de mortalidade 

desses empreendimentos, impulsionaram muitas ações governamentais e de 

instituições particulares, voltadas à capacitação de mais de um milhão de 

empreendedores brasileiros na elaboração de planos de negócio com o objetivo de 

obter recursos junto aos agentes financeiros. 
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O conceito de empreendedorismo, segundo Dornelas (2014, p. 28), pode ser 

definido como o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à 

transformação de ideias em oportunidades.  

A perfeita implementação dessas oportunidades leva à criação de negócios 

de sucesso. 

 

1.5.4 Contextualização do empreendimento 

 

 Neste capítulo será apresentada uma contextualização da atuação da 

CPSCJ - Congregação Dos Padres Do Sagrado Coração De Jesus no setor da 

educação no endereço Rua Padre Dehon, 814 em Curitiba-PR, segundo             

ECKERT (2016). 

 

1.5.4.1 Inícios. 

 

A Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus foi fundada por 

Padre João Leão DEHON, em São Quintino (França), em 1878. Padre Dehon dedicou 

muito do seu tempo de sacerdote às atividades educacionais, especialmente, no 

Colégio São João. Até certo ponto, pode-se dizer que a Congregação foi fundada no 

pátio deste Colégio. A Congregação, uma vez fundada, recebeu de Dehon a missão 

de atuar muito intensamente na educação. 

Aqui no Sul do Brasil, os dehonianos começaram o Ensino Superior em Santa 

Catarina com a criação do Curso de Filosofia, em Brusque/SC, iniciando as atividades 

escolares às 8h, do dia 20 de fevereiro de 1933. A aula inaugural foi ministrada por 

Pe. Dr. Roberto Bramsiepe, vindo da Alemanha especialmente para atuar no Curso 

de Filosofia. 

No intuito de ter seminaristas e futuros sacerdotes, os religiosos anteviram a 

situação de futuro e investiram na educação inicial, erguendo em Corupá/SC um 

monumental edifício para acolher candidatos ao sacerdócio e aí receberem a devida 

formação. Em 1929, foi lançada a pedra fundamental do que se tornou a Escola 

Apostólica Sagrado Coração de Jesus, mantendo o ensino do que por um tempo se 

chamou de Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

Até o ano 1968, Corupá abrigou os estudantes tanto do Ensino Fundamental 

como do Médio. Dadas as tendências de formação e educação da época, achou-se 
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por bem separar os seminaristas em dois grupos: os de Ensino Fundamental 

permaneceram em Corupá e os de mais idade, já no Ensino Médio, foram deslocados 

para Rio Negrinho/SC. Ali os estudos de Ensino Médio foram ministrados até 1971.  

Em 1972, tendo em vista que na Vila Hauer, em Curitiba/PR, fora abortado um 

projeto da Congregação de reunir em grande grupo todos os seminaristas do Sul do 

país, surgiam novas perspectivas. O prédio estava construído bastando apenas 

algumas adaptações para ser um lugar adequado e próprio para seminaristas em nível 

de Ensino Médio (amplo espaço para atividades de todos os tipos, possibilidade de 

contato com cultura urbana, viabilidade de contatos com outras Congregações e tipos 

variados de formação e outras variáveis de análise). 

 Assim, em 1972, foram matriculados no Instituto Dehonista, em curso 

seminarístico, 79 seminaristas. 

      

1.5.4.2 Evolução da Situação. 

 

Os responsáveis pelo ensino e pela formação dos estudantes matriculados no 

Instituto Dehonista estavam muito atentos ao que acontecia na realidade brasileira no 

referente à educação. Diversos religiosos, que atuavam no Instituto Dehonista, haviam 

sido profissionais da educação no grande e muito conhecido Colégio Dehon, situado 

na cidade de Tubarão/SC. 

Em função do acompanhamento da legislação e das tendências da educação, 

o corpo diretivo do Instituto Dehonista encaminha devido processo e no dia 

17/01/1984 saiu a Portaria 147/84, de Autorização de Funcionamento de 2º. Grau, no 

“Colégio Dehon”, que passa a ser o nome da escola que funcionava no Instituto 

Dehonista. 

Logo em seguida, no dia 27/05/1986, é publicada a Resolução 2.451/86 que 

reconhece o Curso de 2º. Grau Regular – Propedêutico, na forma de Estudos 

Seminarísticos, do Colégio Dehon – Ensino de 2º. Grau, no Município de Curitiba. 

A Congregação é formada por diversas regiões geopolítica e culturalmente 

semelhantes. Essas regiões são denominadas “Províncias”. Os Estados desde o Rio 

Grande do Sul até Minas Gerais e Rio de Janeiro constituíam uma única Província: a 

Província Brasileira Meridional. 

Administrativamente, à época, surgiu a ideia de dividir esta área em duas: a 

Província Brasileira Meridional e a Região Sul Brasileira (parte do Estado do Paraná, 
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Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Decidiu-se que a sede administrativa da Região 

Sul seria Curitiba, no prédio onde funcionava o Colégio Dehon. Para isso seria 

necessário pensar na transferência do espaço para realização das atividades 

escolares, além de levar em consideração a sensível queda do número de candidatos 

ao seminário. Estes dados contribuíram para que se fizessem diversas modificações 

e transferências de funções em diversas casas de formação. 

No Livro de Atas, p. 31, no dia 06/04/1995 fala-se sobre a transferência do 2º. 

Grau para Corupá/SC.  

Lê-se: “(...). a) A casa de Curitiba será sede provisória da Região Sul. b) Como 

já havia sido determinado, o 2º. Grau será transferido para Corupá, lá começando a 

funcionar no ano letivo de 1996. 3) Implicações dessa transferência. a) Necessário se 

faz solicitar, até 01 de outubro do ano em curso, à Secretaria de Educação e Ensino 

(SEED) baixe o Decreto de cessação temporária das atividades escolares do Colégio 

Dehon. c) É mister constituir uma Comissão que supervisione a mudança do 2º. Grau, 

máxime no que concerne à biblioteca e ao laboratório. c) É de importância definir, 

antecipadamente, os religiosos que irão trabalhar no Seminário de Corupá”.   

No mesmo Livro de Atas, p. 33, em reunião acontecida no dia 03/08/1995, 

consta que conforme determinação de cessação temporária das atividades escolares 

do Instituto Dehonista – Colégio Dehon, elaborou-se uma comunicação aos alunos, 

que está transcrita á página 33 e verso. 

Ao final dessa comunicação, lê-se: “(...). Portanto, no próximo ano, 1996, os 

alunos do Colégio Dehon serão transferidos para o Seminário de Corupá/SC, Escola 

Apostólica Sagrado Coração de Jesus”. 

A Ata da reunião do dia 19/10/1995 registra que “mui diligentemente, o 

secretário Pe. Gilberto Bonato Xavier providenciou os documentos necessários para 

a cessação temporária das atividades escolares do instituto Dehonista – Colégio 

Dehon. Toda a documentação exigida por lei deu entrada, em tempo hábil, na SEED”. 

 

1.5.4.3 Nova Realidade, Novos Fatos. 

 

A Congregação mantém na Espanha a ESIC Business & Marketing School. É 

um centro universitário, fundado em 1965. A ESIC oferece uma formação baseada na 

realidade econômica, educativa empresarial de cada momento, com objetivo de se 

tornar uma das escolas internacionais de negócios mais importantes do mundo. 
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Em 2001, em Curitiba, inaugurou mais uma sede da ESIC, exatamente nas 

instalações onde funcionava o Instituto Dehonista – Colégio Dehon, até 1995. Em 

fevereiro de 2002, iniciou a primeira turma do Curso de Administração com habilitação 

em Gestão Comercial e Marketing. 

As atividades realizadas na ESIC foram dando resultados e tornou-se 

imperiosa a necessidade de ampliação das instalações físicas para acolher 

adequadamente os universitários. 

Elaborou-se um amplo Plano Diretor e chegou-se ao número de 35 salas de 

aula prontas. Durante o dia, essas salas ficam ociosas. Por isso, para bem aproveitá-

las, celebrou-se um convênio com SESI/SENAI, para que pudessem desenvolver 

atividades de Ensino Médio durante o dia. A ESIC usa espaços para atividades letivas 

no período noturno. 

Ao início do segundo semestre/2015, as instituições SESI/SENAI dirigiram-se 

à Direção da ESIC propondo rompimento do contrato de convênio, em função de 

dificuldades de manutenção da unidade escolar neste momento. Assim sendo, a partir 

de 2016, essas instituições não mais usarão as instalações físicas da ESIC para 

atividades escolares e letivas. 

 

1.5.4.4 Perspectivas e Proposta. 

 

Consoante os princípios de administração e de atividades educacionais 

professados e seguidos pela Congregação, pela Província, pela Entidade 

Mantenedora (Associação Dehoniana Brasileira Meridional – ADBM) e pela própria 

ESIC, a propriedade particular tem sua finalidade e função social. O parecer dessas 

instituições é de que as salas de que a ESIC dispõe, no momento, não podem ficar 

ociosas. A proposta é que sejam utilizadas, se possível, para atividades educacionais 

e letivas. 

Levando em consideração as perspectivas de futuro das atividades da ESIC, 

surge a proposta de manter, em seu espaço físico, atividades de Ensino Médio. A 

maneira de fazer acontecer essas atividades ainda não está definida. Mas, para iniciar 

um projeto ou uma proposta concreta de ação, já para 2016 ou, então, para 2017, 

apresentamos esta síntese de contextualização histórico-cultural das atividades 

educacionais da Congregação e dos religiosos da Província Brasil Meridional (BRM) 

e da Associação Dehoniana Brasil Meridional (ADBM).    
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2 PESQUISA E ANÁLISE DE MERCADO 

 

Em qualquer segmento de mercado, o planejamento de marketing tornou-se 

fundamental para obtenção do sucesso das estratégias da organização. 

Uma importante ferramenta para seu desenvolvimento é a pesquisa de 

marketing. 

De acordo com Malhotra (2001, p. 45), Pesquisa de marketing é a 

identificação, coleta, análise e disseminação de informações de forma sistemática e 

objetiva e seu uso, visa melhorar a tomada de decisões relacionadas à identificação 

e solução de problemas (e oportunidades) em marketing. 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS DA PESQUISA 

 

Identificar a viabilidade da implementação do negócio no bairro Hauer em 

Curitiba. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Saber se a comunidade da região escolhida para implementação do negócio, 

possui potencial econômico, demanda social e interesse na educação privada e nos 

diferenciais oferecidos. 

 

2.3 PÚBLICO DA PESQUISA 

 

Para a pesquisa qualitativa, o público será composto por homens, mulheres e 

adolescentes de classe econômica baixa, média e alta com interesse em estudar ou 

que sejam responsáveis pela educação dos filhos e que sejam representantes de 

domicílios particulares permanentes ocupados dos bairros da região de abrangência 

do projeto. 

Para a pesquisa quantitativa, o público será os domicílios permanentes 

ocupados na região de abrangência do projeto. 
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2.4 JUSTIFICATIVA 

 

Por tratar-se de um empreendimento cujo investimento é relativamente alto e 

que oferecerá um método de ensino inovador, se faz necessário identificar o potencial 

econômico e a aceitação do serviço ofertado, para posterior desenvolvimento do 

planejamento de marketing estratégico.   

 

2.5 METODOLOGIA 

 

Será utilizada uma pesquisa descritiva conclusiva, com técnicas qualitativas e 

quantitativas. 

 A pesquisa qualitativa será realizada através do focus group (grupo de foco).  

Os entrevistados serão ambientados e estimulados a dar opiniões, visando 

principalmente captar e explorar as razões e motivações, insights aprofundados, tudo 

que possa contribuir para identificar os reais interesses da comunidade no setor da 

educação.  

A pesquisa quantitativa será realizada através de dados micro e macro 

ambientais oferecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, bem 

como por micro dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 

 

2.6 LOCAL 

 

 A pesquisa Qualitativa (técnica Grupo de Foco) será realizada nas instalações 

da Faculdade ESIC, situada à rua Padre Dehon, 814 em Curitiba. 

Os dados da pesquisa quantitativa que servirão de base para identificação dos 

prospects serão oferecidos pela Supervisão de documentação e disseminação de 

informações – SDI do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, situado 

na Alameda Dr°. Carlos de Carvalho, 75 - centro – Curitiba.   

Também serão utilizados dados de outras fontes confiáveis que demonstrem 

evolução de indicadores relacionados à educação, necessários para a análise de 

viabilidade do empreendimento. 
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2.7 POPULAÇÃO A SER SUBMETIDA À AMOSTRA  

 

Na Pesquisa Qualitativa, será moderado 1 grupo de foco, com 13 pessoas. 

Amostragem por conveniência, procurando obter-se o perfil mais heterogêneo 

possível, proporcionalmente dividindo-os em:  

 3 Homens, 3 Mulheres, 2 meninos ingressando no ensino médio, 1 

menino e 2 meninas no último ano do ensino médio, 2 meninos com 

ensino médio completo. 

 Classe econômica baixa, média e alta 

 Interesse em estudar ou responsável pela educação dos filhos. 

  

2.8 EQUIPE 

 

Os grupos foram moderados por Luciano Castro, professor especialista em 

Marketing. 

A tabulação foi realizada pela equipe, composta por: Gabrielle Andrade, 

Jhenifer França e Shirley Mallmann. 

 

2.9 CRONOGRAMA 

 

O trabalho de Pesquisa observou as datas, conforme descrito no Cronograma 

de Atividades. 

 

ETAPAS 
 

21/04 22/04 
 

13/05 17/05 
 

22/05 
 

27/05 

Tipo de pesquisa (fonte e método) X           

Problemas e objetivos de pesquisa X           

Plano amostral (perfil amostral e definição do público) X           

Preparo do formulário de pesquisa X           

Entrega do plano de pesquisa para orientador   X         

Execução da pesquisa     X       

Tabulação da pesquisa       X     

Análise dos resultados da pesquisa         X   

Apresentação do relatório de acordo com os objetivos de pesquisa         X   

Entrega da pesquisa           X 

Quadro 1 - Cronograma da pesquisa 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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2.10 RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

Para a Pesquisa Qualitativa, foram identificadas as seguintes necessidades: uma 

sala de conferência, um quadro branco, um flip chart para anotações dos trabalhos e um 

roteiro de Pesquisa, o qual consta no anexo I. 

  

2.11 ORÇAMENTO DA PESQUISA QUALITATIVA 
 

Para a pesquisa quantitativa, não serão necessários recursos físicos ou financeiros, 

somente tempo para reuniões no IBGE, visto que este instituto colaborará oferecendo os 

dados necessários. 

Os recursos necessários para a realização da pesquisa qualitativa serão 

disponibilizados pela Faculdade ESIC, de forma que será necessário possível investir o 

mínimo de recursos financeiros, conforme demonstrado no quadro 2. 

 

Pesquisa 

Qualitativa 

 

Transporte 

 

Coffee Break 
Mediador 

Especialista 

Valores gastos para 1 

grupos de 13 pessoas 
30,00 123,60 100,00 

Quadro 2 - Orçamento de Pesquisa Qualitativa 
Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

2.12 ANÁLISE DA PESQUISA QUALITATIVA 

 

A pesquisa foi realizada nas instalações da Faculdade Esic - Escola Superior 

de Gestão Comercial e Marketing, em Curitiba, às 19h30 do dia 14 de maio de 2015. 

O público alvo foi definido entre chefes de família e estudantes do primeiro e 

segundo grau escolar. 

O mediador da pesquisa foi o professor Luciano Castro, especialista em 

marketing e gestão de negócios. 

Participaram do grupo foco, 3 Homens, 3 Mulheres, 2 meninos ingressando 

no ensino médio, 1 menino e 2 meninas no último ano do ensino médio, 2 meninos 

com ensino médio completo, formando um grupo heterogêneo de pessoas residentes 

no bairro de abrangência do projeto. 
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O estudo procurou através desta pesquisa qualitativa verificar as diferentes 

opiniões dos entrevistados em relação ao ensino médio atual e sua influência no 

desenvolvimento do futuro dos adolescentes. Além disso, a pesquisa buscou mais 

informações sobre a infraestrutura oferecida pelas escolas, métodos de ensino, 

motivação de professores e alunos e qual a contribuição dos pais para a integração 

de seus filhos com a mesma. 

As respostas a tais perguntas forneceram dados fundamentais para entender 

a demanda dos pais, em relação a busca de colégios que apresentem aos seus filhos, 

qualidade de ensino e melhores metodologias, agregando conhecimentos para o 

futuro dos adolescentes. 

Aspectos como proximidade da residência, personalidade do adolescente e 

metodologia de ensino, são considerados para a escolha da escola. 

O estudo mostra que de acordo com a percepção dos entrevistados em 

relação ao ensino médio, a educação teve um significativo avanço no sentido de 

melhor preparar para o mercado de trabalho, se comparado a períodos anteriores.   

Os entrevistados demonstram insatisfação com relação ao ensino público, 

dando preferência ao ensino particular, atribuindo a este, maior qualidade. 

De acordo com os entrevistados, a qualidade de ensino está diretamente 

relacionada à motivação dos professores e a infraestrutura oferecida pela escola. 

Porém, também se faz necessário um maior acompanhamento das atividades 

do estudante por parte dos pais, visto que diversos fatores como tecnologia, drogas, 

entre outros, competem com a educação e tira o foco do aluno para o estudo. 

Além do acompanhamento das atividades, acreditam ser importante a maior 

integração dos pais com o ambiente escolar. 

A internet pode ser utilizada como ferramenta pedagógica, estimulando a 

permanência do estudante na escola. 

Demonstram um grande interesse em metodologia que ajude o estudante a 

desenvolver valores humanos e a inteligência racional e emocional, identificando sua 

aptidão e formas de atuação no mercado de trabalho em áreas afins.   

Apesar de todas as insatisfações demonstradas em relação ao sistema de 

ensino, houve consenso em afirmar que a educação no Brasil tem futuro promissor, 

dependendo de mudanças no sistema político e na cultura da geração Z. 
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2.13 RESULTADO DA PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Com base nos dados do Censo 2010, oferecidos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, ocorreu a identificação dos prospects da região de 

abrangência do projeto, nos bairros: Hauer, Xaxim, Boqueirão e Alto Boqueirão, 

considerando como potenciais clientes da escola, pessoas que pertençam às famílias 

com renda per capta mínima de três salários mínimos.  

  

Tabela 1 -  Número de famílias que possuem membros na faixa etária para ensino fundamental e que 
possuem renda per capta superior a três salários mínimo – Bairro Hauer 

Hauer 
De 0 a 4 anos Mais de 3 a 5 salários-mínimos 159 

De 0 a 4 anos Mais de 5 a 10 salários-mínimos 132 

De 0 a 4 anos Mais de 10 a 15 salários-mínimos 18 

De 0 a 4 anos Mais de 15 a 20 salários-mínimos 9 

De 5 a 9 anos Mais de 3 a 5 salários-mínimos 169 

De 5 a 9 anos Mais de 5 a 10 salários-mínimos 101 

De 5 a 9 anos Mais de 10 a 15 salários-mínimos 23 

De 5 a 9 anos Mais de 15 a 20 salários-mínimos 11 

De 10 a 14 anos Mais de 3 a 5 salários-mínimos 185 

De 10 a 14 anos Mais de 5 a 10 salários-mínimos 57 

De 10 a 14 anos Mais de 10 a 15 salários-mínimos 34 

De 10 a 14 anos Mais de 15 a 20 salários-mínimos 11 

Total   909 
Fonte: IBGE censo 2010 
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Tabela 2 - Número de famílias que possuem membros na faixa etária para ensino fundamental e que 
possuem renda per capta superior a três salários mínimo – Bairro Boqueirão 

Boqueirão 
De 0 a 4 anos Mais de 3 a 5 salários-mínimos 693 

De 0 a 4 anos Mais de 5 a 10 salários-mínimos 331 

De 0 a 4 anos Mais de 10 a 15 salários-mínimos 58 

De 0 a 4 anos Mais de 15 a 20 salários-mínimos 11 

De 0 a 4 anos Mais de 30 salários-mínimos 11 

De 5 a 9 anos Mais de 3 a 5 salários-mínimos 685 

De 5 a 9 anos Mais de 5 a 10 salários-mínimos 425 

De 5 a 9 anos Mais de 10 a 15 salários-mínimos 94 

De 5 a 9 anos Mais de 15 a 20 salários-mínimos 9 

De 5 a 9 anos Mais de 30 salários-mínimos 9 

De 10 a 14 anos Mais de 3 a 5 salários-mínimos 862 

De 10 a 14 anos Mais de 5 a 10 salários-mínimos 475 

De 10 a 14 anos Mais de 10 a 15 salários-mínimos 127 

De 10 a 14 anos Mais de 15 a 20 salários-mínimos 10 

De 10 a 14 anos Mais de 30 salários-mínimos 9 

Total 

dfamílias 

  3809 

 Fonte: IBGE censo 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabela 3: Número de famílias que possuem membros na faixa etária para ensino fundamental e que 

possuem renda per capta superior a três salários mínimo – Bairro Alto Boqueirão 

Alto Boqueirão 
De 0 a 4 anos Mais de 3 a 5 salários-mínimos 414 

De 0 a 4 anos Mais de 5 a 10 salários-mínimos 212 

De 0 a 4 anos Mais de 20 a 30 salários-mínimos 12 

De 5 a 9 anos Mais de 3 a 5 salários-mínimos 416 

De 5 a 9 anos Mais de 5 a 10 salários-mínimos 171 

De 5 a 9 anos Mais de 20 a 30 salários-mínimos 11 

De 10 a 14 anos Mais de 3 a 5 salários-mínimos 471 

De 10 a 14 anos Mais de 5 a 10 salários-mínimos 172 

De 10 a 14 anos Mais de 10 a 15 salários-mínimos 29 

Total 

famílias 

  1908 

 Fonte: IBGE censo 2010 

 

 

 

 

Tabela 3: Levantamento do número 

de famílias que possuem membros na faixa 

etária para ensino fundamental e que 

possuem renda percapta superior a três 

salários mínimo – Bairro alto boqueirão 
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Tabela 4: Número de famílias que possuem membros na faixa etária para ensino 
fundamental e que possuem renda per capta superior a três salários mínimo – Bairro Xaxim 

Xaxim 
De 0 a 4 anos Mais de 3 a 5 salários-mínimos 604 

De 0 a 4 anos Mais de 5 a 10 salários-mínimos 232 

De 0 a 4 anos Mais de 10 a 15 salários-mínimos 18 

De 0 a 4 anos Mais de 15 a 20 salários-mínimos 8 

De 5 a 9 anos Mais de 3 a 5 salários-mínimos 530 

De 5 a 9 anos Mais de 5 a 10 salários-mínimos 381 

De 5 a 9 anos Mais de 10 a 15 salários-mínimos 43 

De 10 a 14 anos Mais de 3 a 5 salários-mínimos 558 

De 10 a 14 anos Mais de 5 a 10 salários-mínimos 236 

De 10 a 14 anos Mais de 10 a 15 salários-mínimos 128 

De 10 a 14 anos Mais de 15 a 20 salários-mínimos 13 

De 10 a 14 anos Mais de 20 a 30 salários-mínimos 33 

Total 

famílias 

  2784 
Fonte: IBGE censo 2010 

 

Tabela 5: Número de pessoas na faixa etária para ensino fundamental e que pertencem a 
famílias que possuem renda per capta superior a três salários mínimo – Bairro Hauer 

Bairro Faixa etária Nº pessoas 
Hauer De 0 a 4 anos 948 

Hauer De 5 a 9 anos 970 

Hauer De 10 a 14 anos 1001 

Total   2919 

 Fonte: IBGE  
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que possuem renda 

percapta superior a 

três salários mínimo – 

Bairro Hauer 

 

 

censo 2010 

 

 

 

 

 

 

   

Tabela 6 – Número de pessoas na faixa etária para ensino fundamental e que pertencem 
a famílias que possuem renda per capta superior a três salários mínimo – Bairro Boqueirão 

Bairro Faixa etária Nº de pessoas 

Boqueirão De 0 a 4 anos 5599 

Boqueirão De 5 a 9 anos 5809 

Boqueirão De 10 a 14 anos 5967 

Total   17375 

Fonte: IBGE censo 2010 
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Tabela 7 – Número de pessoas na faixa etária para ensino fundamental e que pertencem a 
famílias que possuem renda per capta superior a três salários mínimo – Bairro Alto Boqueirão 

Bairro Faixa etária Nº de pessoas 
Alto Boqueirão De 0 a 4 anos 4739 

Alto Boqueirão De 5 a 9 anos 4707 

Alto Boqueirão De 10 a 14 anos 4753 

Total   14199 
Fonte: IBGE censo 2010 

 

Tabela 8 – Número de pessoas na faixa etária para ensino fundamental e que pertencem a 
famílias que possuem renda percapta superior a três salários mínimo – Bairro Xaxim 

Bairro Faixa etária Nº de pessoas 
Xaxim De 0 a 4 anos 4808 

Xaxim De 5 a 9 anos 4900 

Xaxim De 10 a 14 anos 4822 

Total   14530 
Fonte: IBGE censo 2010 

 

A pesquisa acima, demonstrou grande potencial para prospecção de novos 

matriculados, apresentando o total de 49.023 pessoas na faixa etária de 0 a 14 anos, 

pertencente a famílias com renda per capta familiar superior a três salários mínimo. 

 A curto prazo, pode-se considerar o total de 16.386 pessoas na faixa etária de 

10 a 14 anos para prospecção imediata.  Importante observar que, visto que o censo 

se refere ao ano de 2010, considerou-se o número de pessoas na faixa etária de 5 a 

9 anos que em 2015 encontram-se na faixa etária de 10 a 14 anos. 

Realizou-se ainda, uma pesquisa junto ao INEP, utilizando-se do Censo 

Nacional da Educação do ano de 2014, para identificar o número de matriculados no 

ensino fundamental e ensino médio na região, conforme pode ser verificado no quadro 

3 a seguir que demonstra os dados da região de abrangência e no anexo II os dados 

da cidade de Curitiba. 
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Quadro 3 – Escolas de ensino fundamental e médio – Públicas e Privadas 

Fonte: Adaptado pelos autores. INEP – Data escola Brasil 

EF EM EF EM EF EM EF EM

Escola Jesus Menino 28

Escola Pirâmide do Saber 192

Escola Sebastião Paraná 154

Centro de educação infantil Infância Feliz 47

Colégio SESI ESIC 339

Colégio Adventista Boqueirão 879 202

Colégio Antonio Lacerda Braga 3

Colégio Acesso Boqueirão 346 538

Colégio SESI Boqueirão 736

Fundação Educacional Menonita 182

Colégio Agape 56

Colgégio Aymoré 82

Colégio Bastos Maia 195

Acesso hauer 389

Escola Atuação Boqueirão 561

Escola Batista Pastor Benjamin EI-EF 87

Fundação Educacional Menonita 824

Lápis Mágico Centro de Educação Infantil 100

Objetiva Educação Infantil - EF 101

Escola São Marcelino Champagnat 47

Escola Viver e Aprender - EI EF 171

Escola Theodoro Bordignon - EF 30

Colégio Adventista Alto Boqueirão 760 143

Colégio Senhora de Fátima 1439 340

Escola Batista Shalon - EI EF 297

Escola Dominius 368

TOTAL DE MATRICULADOS 421 339 3838 1661 790 143 2104 340

EF EM EF EM EF EM EF EM

Escola CEI Professora Tereza Matsumoto 392

Escola Professor Guilherme Butler 466

Escola José Guimarães 985

Escola Segismundo Falarz 279 167

Escola Isolda Schmid 654 0

Escola Wenceslau Braz 377

Escola Lapa 544

Escola Leonor Castellano 552

Escola Nivaldo Braga 663

Escola Nossa Senhora do Carmo 544

Escola Professor  Germano Paciornik 437

Escola Rolandia 403

CEEBJA Profª Maria Deon 0

C.E.P. de Curitiba 1235

Escola Euzébio da Mota 391 276

Escola Gottlieb Mueller 490 41

Escola Luiza Ross 726 170

Escola Polivante de Curitiba 1082 86

Escola Roberto Langer Junior 918 570

Escola Santo Agostinho 478 141

Escola Victor do Amaral 187 744

Escola CEI Erico Verissimo 458

Escola CEI Maestro Bento Mossurunga 431

Escola CEI Professora Maria Augusta Jouve 441

Escola Jornalista Arnaldo Alves da Cruz 289

Escola Professor Francisco Hubert 693

Escola Professora Sophia Gaertner Roslindo 473

Escola Lucia Bastos - EF EM 583 0

Escola Milton Carneiro - EF EM 524 347

Escola João Paulo II 483 290

Escola Narciso Mendes 556 255

Escola São Pedro Apóstolo 771 838

Escola Jayme Canet 1001 798

Escola Nossa Senhora Aparecida - EF EM 559 0

Escola Castro 322

Escola CEI David Carneiro 396

Escola Francisco Derosso 723

Escola Jardim Europa 340

Escola Paranavai 738

TOTAL DE MATRICULADOS 1791 1152 7792 3263 3892 347 5889 2181

7153

19364

795

2152ESTIMATIVA DE MATRICULADOS NO ÚLTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  EM ESCOLAS PÚBLICAS

ESCOLAS PRIVADAS
Hauer Boqueirão Alto Boqueirão Xaxim

ESCOLAS PÚBLICAS
Hauer Boqueirão Alto Boqueirão Xaxim

TOTAL DE MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PRIVADAS

TOTAL DE MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PÚBLICAS

ESTIMATIVA DE MATRICULADOS NO ÚLTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  EM ESCOLAS PRIVADAS
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2.14 CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 

Dadas as análises de todas as informações obtidas durante este trabalho de 

conclusão de curso I, constatou-se através da pesquisa qualitativa que houve 

aceitação do método pedagógico proposto e que a população prefere o ensino 

particular em detrimento do ensino público, devido à diferença de qualidade que se 

pode observar atualmente.   

Através da pesquisa quantitativa, observou-se que dentre a população dos 

bairros de abrangência, existem aproximadamente 49.023 potenciais alunos em 

condições financeiras para optar pela escola particular, sendo que entre estes, 26.517 

já estão matriculados no ensino fundamental, e destes, 2947 estudantes ingressarão 

no ensino médio no ano de 2016, sendo que 795 serão oriundos de escolas privadas 

de ensino fundamental.   Constatou-se ainda que existem 7 escolas particulares 

concorrentes nesta região para atender a demanda.  Considerando que o único 

colégio que se encontra no bairro de forte atuação, bairro Hauer, será encerrado; 

dando espaço para a implantação deste novo estabelecimento de ensino. 

Desta forma, concluiu-se que existe viabilidade em dar continuidade no 

desenvolvimento deste plano de negócio, analisando na sequência a viabilidade 

financeira. 
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3 PLANO DE NEGÓCIO 
 

 A partir deste capítulo, serão demonstrados a análise ambiental e dados 

específicos da organização.  Estarão contemplados o plano de marketing, plano 

operacional e plano financeiro, atendendo assim os objetivos gerais e específicos 

propostos no início deste trabalho. 

 

3.1 PLANO DE MARKETING 

 

 Neste capítulo será apresentada a análise ambiental, análise SWOT e uma 

proposta de plano de marketing com os dados financeiros envolvidos. 

 

3.1.1 ANÁLISE AMBIENTAL 

 

A análise ambiental tem como objetivo verificar todos os meios que podem 

influenciar, direta ou indiretamente, as tomadas de decisões para o negócio.        

Segundo Kotler (2012, p.10), o macro ambiente é formado pelos meios 

indiretos que impactam na empresa. Entre eles, encontram-se o ambiente 

demográfico, econômico, tecnológico, sociocultural, natural e político legal.  

No microambiente são observados todos os recursos diretamente envolvidos 

no planejamento e operações realizadas pela empresa. Como por exemplo, os 

clientes-alvo. 

Sendo assim, ainda segundo o autor, é de extrema importância a análise e 

observação dos meios que envolvem o negócio para, quando necessário, realizar 

ajustes e melhorias na estratégia desenhada pela empresa, buscando evoluções 

positivas nos resultados. 

 

3.1.1.1 MACRO AMBIENTE 

 

Compreende as formas externas e distantes, que afetam a empresa, mas que 

recebem pouca influência da mesma. Para organização, direcionamento e maior 

compreensão foi subdividido em Demográfico, Econômico, Sócio Cultural, Natural, 

Tecnológico e Global.  Considerando-se que o negócio tem amplitude no bairro Hauer, 

na Cidade de Curitiba, esta será o foco da análise ambiental. 
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3.1.1.1.1 Ambiente Demográfico 

 

Os números apresentados a seguir são os mais fidedignos e atualizados 

possível, e estão embasados na maior parte dos casos no Censo IBGE 2010. 

De acordo com o Censo IBGE de 2010, Curitiba é a 8ª Cidade Brasileira mais 

populosa, (sendo ultrapassada apenas por: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, 

Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus).  No Estado do Paraná, destaca-se 

como maior município em número de habitantes, respondendo por 17,3% da 

população total. Se somadas as populações de Curitiba e Região Metropolitana, há 

aproximadamente 3 milhões de habitantes. 

A população de Curitiba apresentou forte crescimento demográfico entre o final 

da década de 90 e início deste século, conforme demonstra o gráfico 1.  O crescimento 

acelerado de Curitiba foi causado pela instalação de novas fábricas ou transferência 

destas de outros estados para o Paraná, bem como pela forte migração de pessoas 

decorrente deste evento. 

 

 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DE CURITIBA 1992 - 2008 

 

Gráfico 1 - Evolução da População de Curitiba 
Fonte: IBGE 2010 
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A distribuição da população por bairros passou por mudanças significativas 

ao longo do tempo, assim como o número total de habitantes da cidade e sua 

composição.     

Entre os anos de 1970 e 2010, houve grande migração da população das 

regiões mais centrais e tradicionais, para aquelas mais periféricas. Entretanto, este 

fato não pode ser tomado como tendência para negócios, ao pé da letra, pois muitas 

pessoas ou compram em regiões centrais, ou aproveitam seu trabalho no centro para 

fazer compras.  Também se faz necessário considerar que os moradores das regiões 

centrais possuem maior rendimento e potencial de consumo. 

Por estes motivos, mesmo com a tabela 1 a seguir comprovando a migração 

dos centros para os bairros, ainda se observa maior consumo nas regiões centrais da 

cidade.   

No entanto, no que tange à educação no ensino médio, estes padrões de 

consumo não devem ser considerados, pois apesar de suas exceções, a preferência 

da população, por uma questão de comodidade, é pelos bairros onde residem. 

 

Tabela 9 - Os 10 Bairros Mais Populosos de Curitiba 

 

Fonte: IBGE-Censos Demográficos de 1970 a 2000 e Contagem Populacional 1996, IPUC-Banco de 
Dados Estimativas 2007 e 2010 Elaboração: IPPUC/Banco de Dados Notas: O ranking refere-se as 

populações absoluta de cada bairro. 
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A distribuição da população por bairros destaca o fato de que a Cidade 

Industrial já concentra 10% de toda a população da cidade, importância ampliada 

quando somada a bairros próximos (Sitio Cercado e outros).   

O bairro Hauer, onde o negócio será implementado, está localizado nas 

proximidades dos bairros: Xaxim, Uberaba, Alto boqueirão, Boqueirão e Sitio Cercado. 

A população curitibana por Idade sofre o mesmo fenômeno que está 

ocorrendo em todo o Brasil: aumenta a quantidade de pessoas mais idosas, exigindo 

das empresas uma postura diferente com este importante segmento de mercado: 

 

 

  
Gráfico 2 - Pirâmide etária de Curitiba, Paraná e Brasil 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 

 

Analisando-se a distribuição da população de Curitiba por faixas de idade e 

sexo, temos uma distribuição relativamente homogênea na faixa que vai dos 10 aos 

39 anos, com cada faixa de idade representando uma parcela similar a 4% de toda a 

população. 
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3.1.1.1.2 Ambiente Econômico 

 

 De acordo com o Censo 2010, Curitiba ocupa o 5º lugar no ranking dos 

municípios brasileiros. O PIB de Curitiba cresceu em termos reais 34% entre 2002 e 

2009, o que representa aproximadamente 4,2% ao ano.  

O gráfico 2 a seguir, mostra a evolução do Produto Interno Bruto de Curitiba. 

 

 

Gráfico 3 - PIB Curitiba 2005 a 2012 
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo 

e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA – Adaptado pelos autores 

 

Curitiba possui um PIB superior à média nacional, o que resulta em uma média 

de renda que pode ser até 86% superior à média nacional.  No entanto, refletindo a 

conjuntura econômica do país, observa-se uma queda na taxa de crescimento a partir 

do ano de 2010. 

Na composição do PIB, o setor de Serviços contribui de forma significativa 

sendo responsável por aproximadamente 80% do PIB total.   A Indústria responde por 

20,3% e a Agropecuária por menos de 1%. 
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O gráfico 3, a seguir, demonstra a distribuição da população curitibana por 

classe econômica. 

 

 

Gráfico 4 - Evolução das classes econômicas em Curitiba-PR 
Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE 

  

Conforme demonstrado acima, em Curitiba percebe-se um crescimento 

acentuado das classes AB, e significativo aumento da classe C com a redução das 

classes DE.   

 

3.1.1.1.3 Ambiente Sócio Cultural 

 

O padrão de consumo brasileiro vem sofrendo transformações ao longo do 

tempo.  Porém, é a partir da década de 1990 que essas mudanças, que partem do 

consumidor e ocorrem na esfera da oferta, tornam-se mais significativas. O 

consumidor brasileiro, através das mudanças sócio-econômicas pelas quais tem 

passado, busca atualmente maior praticidade, comodidade, rapidez, inocuidade e 

qualidade.   

Uma importante constatação evidenciada após a implantação do Plano Real 

é a de que os brasileiros passaram não apenas a consumir mais, mas também 

optaram pela aquisição de produtos mais elaborados e de melhor qualidade. 

Segundo levantamentos e dados de mercado, tem se observado que a classe 

C surge como a principal classe de consumo, e também há uma melhora na percepção 

da qualidade de vida.  Os dados revelam que cerca de 30 milhões de consumidores 

saíram da classe D para a classe C de consumo. 



41 
 

Com relação à educação, Curitiba é reconhecida nacionalmente com o selo 

“cidade livre do analfabetismo”, do Governo Federal.   

De acordo com a agência de notícias da Prefeitura de Curitiba, utilizando-se 

de dados do Censo do IBGE 2010, o número de analfabetos com mais de 15 anos de 

idade caiu de 3,38 % para 2,13% da população em dez anos. 

A população de Curitiba possui características que permitem dividi-la em dois 

grupos de pessoas até bastante distintos.  Um claramente influenciado pela 

colonização europeia, com seus usos e costumes rigorosos e conservadores, e outro 

mais parecida com o grande Brasil do interior, do Norte e do Nordeste, composto de 

pessoas mais soltas, mais carnavalescas, fruto da mistura português-africano-índio. 

 A Curitiba mais europeia tem nível médio de renda maior do que a renda 

média do país, tem bons níveis de escolaridade e forma a “geração shopping center”. 

Essa geração, que tem bons níveis de leitura, gosta de cinema, é um tanto caseira e 

tem na frequência a restaurantes um dos seus principais lazeres de fim de semana. 

Talvez induzida pelo clima e pelo conservadorismo da Europa anglo-saxã, 

essa parte da população curitibana é vista sim como um consumidor mais difícil de 

conquistar, além de ser diferente do estilo festivo e quase irresponsável do brasileiro 

simples das regiões de clima sempre quente.  O que ocorre é que a maioria da 

população do interior do Paraná, da qual saíram os emigrantes para a capital, é 

formada por brasileiros de São Paulo, de Minas Gerais, do Nordeste e do Norte do 

Brasil.  É essa população vinda do interior do Estado que dá o tom da face curitibana 

composta pelo brasileiro típico conhecido da mistura da raça portuguesa com o 

africano e o índio. 

 

3.1.1.1.4 Ambiente Natural e Tecnológico 

 

Políticas de responsabilidade ambiental são desenvolvidas nas últimas 

décadas em função da extração acelerada de recursos naturais do planeta.  As 

escolas atualmente não se eximem de ensinar sobre a responsabilidade de cada 

pessoa na conservação do meio ambiente. 

A internet vem sendo cada vez mais utilizada, de diversas maneiras e em 

níveis de intensidade diferentes em todas as modalidades da educação.   Somando-

se a este fato, outros recursos tecnológicos são inventados constantemente como 

facilitadores para a busca de conhecimento. 
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3.1.1.1.5 Ambiente Político e Legal 

 

O governo brasileiro atual, mantém em seu discurso, o projeto de tornar o 

Brasil “uma pátria educadora”, no entanto, atualmente, ao contrário, muitas ações 

governamentais vão na contramão deste discurso, visto que em função de medidas 

econômicas para equilibrar as contas do governo, muitos incentivos à educação 

sofreram drásticos cortes.   

Na esfera legal, devem ser atendidas todas as leis e regulamentações, algo 

um tanto difícil no Brasil, uma vez que existe uma infinidade de órgãos a atender, 

alguns de caráter Federal, outros Estaduais e ainda Municipais. 

O anexo 3 relaciona os principais procedimentos para os atos regulatórios das 

instituições de ensino do sistema estadual de ensino do Paraná, (entende-se escolas 

particulares e públicas, dentro do estado), os quais devem ser observados para 

constituição do empreendimento no setor da educação. 

  

3.1.1.1.6 Ambiente Global 

 

A globalização, a falta de tempo, o ritmo acelerado das grandes cidades do 

mundo, a saída das mulheres de casa para o mercado de trabalho são alguns dos 

fatores que influenciaram e continuam modificando os hábitos, de modo em geral, de 

toda a população mundial.  Se tratando de educação, o cenário não se difere.  

Atualmente é possível estudar à distância em escolas situadas até mesmo em 

outros países.  São frequentes o oferecimento de cursos de idiomas, cursos técnicos 

e recentemente, graduação e especializações.  Pode-se dizer que este será um dos 

grandes legados da globalização. 

 

3.1.1.2 MICRO AMBIENTE 

 

Compreende os agentes próximos da empresa, que afetam sua capacidade 

de atender os clientes.  Segundo Kotler, Armstrong (2007, p. 57) o microambiente é 

subdivido em: empresa, fornecedores, intermediários de marketing, mercados de 

clientes, concorrentes e públicos.  
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3.1.1.2.1 Empresa 

 

Os departamentos da empresa formam o ambiente interno e devem estar em 

estreito contato para que possam oferecer valor para o cliente, especialmente por ser 

esta uma organização que possui diversas áreas de negócios no setor da educação. 

 

3.1.1.2.2 Fornecedores 

 

Oferecem os recursos necessários para a empresa produzir bens e serviços 

e constituem um elo importante na entrega de valor para o cliente.  Os principais 

fornecedores deste seguimento serão fornecedores de materiais de uso e consumo, 

de materiais pedagógicos e uniformes. 

  

3.1.1.2.3 Intermediários de Marketing 

 

Os intermediários de marketing ajudam a empresa a promover, vender e 

distribuir os produtos ou serviços para os consumidores. Entre os intermediários de 

marketing, no caso deste empreendimento do setor da educação, estão os membros 

do DAAC (Departamento de atenção ao aluno e ao candidato), agencias de serviços 

de marketing e os próprios clientes, alunos ingressos e egressos. 

 

3.1.1.2.4 Clientes 

 

 A empresa deve estudar seus clientes de perto para melhor compreender suas 

necessidades.  Segundo Kotler, Armstrong (2007) a empresa pode ter cinco tipos de 

clientes: o mercado consumidor, o mercado industrial, o mercado revendedor, o 

mercado governamental e o mercado internacional.    

 

3.1.1.2.5 Mercado Consumidor 

 

O mercado consumidor para este empreendimento, são pessoas em idade 

escolar com potencial econômico para optar pelo ensino médio em escola do setor 

privado, residentes na microrregião de abrangência do projeto: Bairro Hauer, Xaxim, 

Alto Boqueirão e Boqueirão. 
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De acordo com o senso nacional da educação do ano de 2014, Curitiba possui 

aproximadamente 79.530 alunos matriculados no ensino médio, deste total 26,3% 

matriculados na rede de ensino privada, conforme pode-se observar no anexo 3. 

No ano 2014, segundo o Censo Escolar, divulgado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, nos bairros da 

microrregião de abrangência do projeto, foram matriculados no ensino médio 9.426 

estudantes, dos quais, 26,3 % estão matriculados em escolas privadas, conforme 

demonstrado na tabela 2 e no gráfico 5 abaixo. 

 

Tabela 10 - Número de matriculados no ensino médio na microrregião (2014) 

  Estadual Federal Privada 

Alto Boqueirão 347 0 143 

Boqueirão 3.263 0 1661 

Hauer 1.152 0 339 

Xaxim 2.181 0 340 

Total  6.943 0 2.483 

Fonte: Data Escola Brasil – INEP (2015) – adaptada pelos autores 
 

 

 

 
Gráfico 5 -  Número de matriculados no ensino médio na microrregião 

Fonte: Data Escola Brasil – INEP (2015) – Adaptado pelos autores 
 

 

 Ainda de acordo com o mesmo censo escolar de 2014, em Curitiba, estão matriculados 

no ensino fundamental o total de 224.109 estudantes, sendo que na região de abrangência 

do projeto existem 26.325 matriculados, dos quais, 26,4 % estudam em escolas privadas.  

Estima-se que 2.925 estudantes desta região ingressarão no ensino médio no ano de 2016, 

sendo que aproximadamente 773 destes estudantes já estudam em escolas privadas no 

ensino fundamental. 
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3.1.1.2.6 Concorrentes 

 

A empresa não deve apenas visar a necessidade do consumidor, deve 

também alcançar vantagens estratégicas, posicionando suas ofertas contra as de 

seus concorrentes na cabeça dos consumidores. 

Na microrregião de abrangência do projeto, identificou-se o total de 27 escolas 

de ensino médio, sendo sete concorrentes diretos no setor privado, os quais seguem 

relacionados abaixo:  

 

 
Quadro 4 – Relação de concorrentes diretos na região de abrangência 

Fonte: Adaptado pelos autores. INEP – Data escola Brasil 

 

 Na tabela abaixo, se observará a existência de oito Colégios Privados na 

Região de abrangência, entretanto, apenas 7 serão concorrentes, visto que o Colégio 

SESI Hauer encerrará suas atividades no endereço Rua Padre Dehon, 814, onde o 

Colégio ESIC será implementado. 

 

Tabela 11 – Número De Escolas De Ensino Médio Na Microrregião 

  Estadual Privada Federal 

Alto Boqueirão 2 1 0 

Hauer 3 1 0 

Xaxim 5 1 0 

Boqueirão 9 5 0 

TOTAL 19 8 0 

Fonte: Data Escola Brasil – INEP (2015) – adaptado pelos autores 

 

COLÉGIO BAIRRO MATRICULAS ENSINO MÉDIO

Colégio Adventista Boqueirão Boqueirão 202

Colégio Antonio Lacerda Braga Boqueirão 3

Colégio Acesso Boqueirão Boqueirão 538

Colégio SESI Boqueirão Boqueirão 736

Fundação Educacional Menonita Boqueirão 182

Colégio Adventista Alto Boqueirão Alto Boqueirão 143

Colégio Senhora de Fátima Xaxim 340
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Gráfico 6 - Escolas de ensino médio na microrregião. 

Fonte: Data Escola Brasil – INEP (2015) – adaptado pelos autores 

 

 De acordo com a agência de comunicação MKB, as escolas da região que 

possuem maior visibilidade são: Colégio Adventista, Colégio Acesso, Colégio Erasto 

Gaertner e Colégio Sesi. 

 Utilizando-se da análise desta mesma agência de comunicação, na sequência 

será feita uma breve apresentação destes principais concorrentes. 

 

COLÉGIO ADVENTISTA BOQUEIRÃO 

 

Presente em 165 países;  Representada por 7.883 instituições da educação 

infantil ao ensino superior;  Aproximadamente 90 mil professores comprometidos na 

formação de aproximadamente 1,8 milhão de alunos; Em Curitiba está desde 1896; 

Atualmente, a rede conta com mais de 450 unidades escolares; 10 mil professores;  

176 mil alunos;  O CAB (Colégio Adventista Boqueirão) está presente em Curitiba há 

42 anos; 2015 com 1.210 alunos;  

 

ENSINO MÉDIO NO CAB 

 

06 aulas de 50 minutos pela manhã; Aulas experimentais de Física e Química; 

Grupos de estudos - Matemática, Física e Química; SEBRAE - Jovem Empreendedor 

no contra turno; LEGO LÍDER - Robótica (opcional - custo adicional); Aulas 

preparatórias para o ENEM e VESTIBULAR; Oficinas de Produção de Texto; 

Excursões Culturais (Museus da USP e outros) e aulas de campo; Intercâmbio Cultural 

na Europa; Programa de Orientação Vocacional - "PROVOCA”. 

 

 

0 2 4 6 8 10

Alto Boqueirão

Hauer

Xaxim

Boqueirão

Número de escolas de Ensino Médio Na Microrregião

Federal Privada Estadual
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELO COLÉGIO ADVENTISTA DO 

BOQUEIRÃO 

Facebook, Twitter, Instagram, Site (http://boqueirao.educaca 

oadventista.org.br/),  Youtube, Midias Offline,  Anúncio de Revista,  Midia indoor,  

Midia Exterior,  Material interno,  Material de divulgação em Folders, Brindes, Flyers,  

Cartão Eventos. 

 

COLÉGIO ACESSO  

 

Há mais de uma década, o Grupo Educacional Acesso atua em Curitiba e na 

Região Metropolitana fundamentado em três princípios: ensino de qualidade, 

disciplina e custos acessíveis; Sete unidades que, distribuídas nas cidades de 

Curitiba, Almirante Tamandaré, Campo Largo e Fazenda Rio Grande; Com mais de 

12 anos de experiência; Atende alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II ao Pré-

Vestibular; Atende à demanda educacional da região nos turnos matutino, vespertino 

e noturno; O Colégio Acesso possui fácil acesso para embarque e desembarque em 

uma das principais avenidas do bairro; Alguns diferenciais são as aulas de assistência, 

aulas de cidadania, aulas de aprimoramento (aulas preparatórias para as provas 

específicas), aulas de revisão Projeto Social Ser Cidadão, Controle informatizado de 

faltas e notas, Incentivo ao esporte, Encontros culturais, Aulão de véspera para o 

vestibular da UFPR, 

 

ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO ACESSO  

 

Acompanhamento Pedagógico;  Orientação aos pais e alunos; Carga horária 

maior em produção de textos;  Incentivo à leitura;  Aulas de recuperação paralela; 

Controle informatizado de faltas e nota;  Plataforma adaptativa de aprendizagem, uma 

ferramenta inovadora para potencializar os estudos;  Projeto Ser Cidadão;  Foco no 

vestibular e Enem; Simulados;  Assistência de Matemática, Física e Química; Material 

Didático Próprio. 
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELO COLÉGIO ACESSO 

 

Facebook, Twitter, Instagram, Site (http://www.cursoacesso.co 

m.br/novo/sedes-boqueirao/), Youtube, TV, Rádio, Mídias Online, Midias Offline, 

Anúncio de Revista, Midia indoor,  Midia Exterior,  Material interno,  Material de 

divulgação em Folders, Brindes, Flyers,  Cartão Whatsapp Midiaplan. 

 

COLÉGIO ERASTO GAERTNER  

 

A pequena escola destinada aos primeiros imigrantes do Krauel, que iniciou 

suas atividades em 1936 com 18 alunos; Hoje é uma das mais respeitadas instituições 

de ensino de Curitiba; Com cerca de 1.000 alunos e uma infraestrutura exemplar numa 

área de 20.000m2; O Erasto Gaertner é a primeira escola da Região Sul da cidade de 

Curitiba;  

 

ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO ERASTO GAERTNER 

 

Além das aulas normais, os alunos do EG participam de projetos 

interdisciplinares, viagens de estudos, projetos de iniciação à pesquisa científica, e 

fazem visitas programadas a faculdades; Orientação Vocacional e psicológica para 

que o aluno faça a escolha da sua profissão e enfrente o vestibular com segurança e 

tranquilidade; Conveniado ao Sistema COC de Ensino; A língua alemã 

tradicionalmente faz parte do currículo da escola, oferecendo aos alunos o diferencial 

da terceira língua;  

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELO ERASTO GAERTNER 

Facebook, Twitter, Site (http://www.erasto. com.br/), Mídias Online, Redes 

Sociais, Midias Offline, Midia Impressa, Midia Exterior, Catalogos , PDV. 

 

COLÉGIO SESI  

 

O Colégio Sesi é a maior rede de Ensino Médio particular do Paraná; Com 53 

unidades instaladas em diversas regiões do estado; Mais de 14 mil alunos; Há o 

Colégio Sesi Internacional, que alia o método diferenciado de educação do Colégio 
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Sesi ao ensino bilíngue; Como parte do Sistema Indústria, beneficia os filhos de 

industriários; Benefícios Atividades de contra turno Oficinas de Aprendizagem,  

Acesso aos Cursos Profissionalizantes do Senai, Desenvolvimento de projetos 

inovadores com orientação profissional e ações de Empreendedorismo, Eco-

sustentabilidade e Responsabilidade Social, Serviços odontológicos por meio do 

Cartão Sesi Programas Complementares, Reconhecimento Nacional e Internacional; 

Programas Especiais. 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELO COLÉGIO SESI 

 

Facebook, Twitter, Site (http://www.sesipr.org.br/), Mídias Online,  Redes 

Sociais, Email Marketing, Midias Offline,  Midia Impressa, Midia Exterior,  Catálogos 

Flyer Folder 

 

3.1.1.2.7 Públicos 

 

Público é qualquer grupo que tenha interesse real ou potencial ou que cause 

impacto na capacidade da empresa de atingir seus objetivos.  São exemplos de 

público: públicos financeiro, públicos ligados às mídias, públicos governamentais, 

públicos de defesa do consumidor, públicos locais e públicos Gerais. 

 

 

3.1.2 ANÁLISE SWOT  

 

A análise SWOT é a avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças de uma empresa e tem o objetivo de verificar os ambientes internos e 

externos da organização que afetam sua capacidade de obter lucros.  Na sequência 

será apresentada a análise desta avaliação. 

http://www.sesipr.org.br/
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Quadro 5 - Análise SWOT 
Fonte: Desenvolvido pelos autores

Forças Fraquezas

Financeiros

Por tratar-se de organização sem fins lucrativos, o 

superávit é aplicado na própria instituição, permitindo 

aporte de capital proveniente de superávit de qualquer 

uma das mantidas.

Longo trâmite da proposta para aprovação do 

aporte de capital necessário para investimentos 

iniciais.

organizacionais
Longa experiência de atuação na área educacional 

facilitará a iniciação do empreendimento.

Grande número de instituições da organização 

com gestão descentralizada, torna mais difícil a 

unificação dos processos.

físicos Extrutura física já existente e de alto padrão.  

Tecnológicos
Infraestrutura moderna já existente não exigirá grandes 

investimentos.

Humanos
Será possível utilizar o corpo técnico administrativo que já 

está capacitado para as operações.

Pouco tempo para qualificação do corpo 

docente para inicio das atividades.

Inovação
A internacionalidade da escola se apresentará como 

grande diferencial.

Longo tempo para extruturação de intercâmbios 

culturais.

Reputação Conceito elevado da marca no mercado.

Oportunidades Ameaças

F
o

rç
a
s
 P

o
lí
ti

c
o

-

le
g

a
is

De acordo com a Leixxxx, o Estado responsabiliza-

se apenas pelo ensino básico, mantendo um 

número reduzido de escolas de ensino médio em 

comparação com as escolas de ensino 

fundamental.

A Lei xxxx , exige que as escolas ofertem 

condições de atendimento aos alunos 

portadores de necessidades especiais, 

mesmo para as deficiências cognitivas.  

Exigindo que as escolas assumam os 

custos implicados.

F
o

rç
a
s
 

E
c
o

n
ô

n
im

c
a
s

A atual crise na economia brasileira, pode fazer 

com que as famílias busquem a educação pública 

em detrimento da educação privada.

O alto nível de inadimplência no setor da 

educação, exige rígido controle e 

planejamento financeiro.

F
o

rç
a
s
 S

o
c
ia

is

Por possuir um dos maiores PIBs do país, a cidade 

de Curtiba propicia melhores condições para o 

ensino privado.

A tendência das famílias é de manter o 

estudante no mesmo colégio que fez o 

ensino fundamental, dificultando a 

captação de alunos que já estudam em 

colégios privados que possuem ensino 

médio.

F
o

rç
a
s
 

T
e
c
n

o
ló

g
ic

a
s As inovações tecnológicas permitem desenvolver 

técnicas para o método pedagógico que envolvam 

o aluno com maior facilidade.  Uma vez que a 

estrutura física já exija poucos investimentos, a 

escola poderá em médio espaço de tempo, investir 

nestes recursos com maior facilidade.

Uma vez oferecido recursos tecnológicos, 

como diferenciação, sempre será exigido 

da escola, atualização destes recursos.

A
m

e
a
ç
a
 d

e
 

N
o

v
o

s
 

E
n

tr
a
n

te
s Curitiba possui grande potêncial 

economico para a educação privada, isto 

dá abertura para que grandes grupos 

educacionais de outros estados busquem 

atuação nesta região.

In
te

n
s
id

a
d

e
 d

a
 

R
iv

a
li
d

a
d

e

A existência de uma estrutura física já conhecida e 

uma marca já consolidada na região, reduz o 

impacto da concorrência.

A rivalidade com grupos de grandes 

marcas, exige alto e constante 

investimento em comunicação.  O que 

eleva significativamente os custos.

P
re

s
s
ã
o

 d
e
 

P
ro

d
u

to
s
 

S
u

b
s
ti

tu
to

s Em momentos de crise e desemprego, a 

tendência é substituir a educação privada 

pela educação pública, diminuindo o 

número de matriculados 

significativamente.

P
o

d
e
r 

d
e
 

B
a
rg

a
n

h
a
 d

o
s
 

F
o

rn
e
c
e
d

o
re

s Atualmente, o sindicato das escolas particulares 

tem demonstrado grande poder de negociação, 

mantendo em nível adequado para ambas as 

partes o reajuste salárial dos professores de 

escolas particulares, principais fornecedores de 

mão de obra para educacionais.

P
o

d
e
r 

d
e
 

B
a
rg

a
n

h
a
 

d
o

s
 C

li
e
n

te
s

Quanto mais se oferece como 

diferenciação no ensino, mais é exigido 

pelo aluno e suas famílias.

R
e
c
u
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o

s
 t

a
n

g
ív

e
is

R
e
c
u
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o

 i
n
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n

g
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e
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m

b
ie

n
te
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o

M
a
c
ro

 A
m

b
ie

n
te

A
m

b
ie

n
te

 S
e
to

ri
a
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o
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e
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51 
 

 

Quadro 6 -  Balanced Scorecard 
Fonte: Desenvolvido pelos autores

Dimensões Fatores Estratégicos Objetivos Indicadores Quick Wins

Fi
na

nc
ei

ro

Geração de valor - Mantenedora

Garantir retorno do capital investido aumentando o 

número de alunos matriculados em 100% da 

capacidade da instituição

Número de alunos matriculados

100%  - Manter

70%  - Intensificar ações Marketing

40%  - Identificar motivos de falha no Marketing

0%  - Implantar ação Marketing

Geração de valor - Aluno Assegurar nível de satisfação dos alunos/pais em 90%.
Auto avaliação institucional e número de 

matriculados

100%  - Manter

70%  - Aperfeiçoar nível de satisfação

40%  - Identificar falhas na satisfação

0%  - Implantar ações para satisfação do serviço

Market Share
Assegurar participação no mercado - Market Share.

40% de participação
Participação no mercado

100%  - Manter

70%  - Aperfeiçoar retenção de alunos

40%  -  Identificar falhas na retenção

0%  - Implantar ação de retenção de alunos

100% de segurança e agilidade no atendimento ao 

candidato

Avaliação através de preenchimento de 

questionário pós atendimento.

100%  - Manter

70%  - Aperfeiçoar atendimento

40%  - Intensificar treinamento

0%  - treinar 

100% de satisfação no atendimento aos pais 
Avaliação através de preenchimento de 

questionário pós atendimento.

100%  - Manter

70%  - Aperfeiçoar atendimento

40%  - Intensificar treinamento

0%  - treinar 

100% de excelencia no atendimento aos alunos Auto avaliação institucional

100%  - Manter

70%  - Aperfeiçoar atendimento

40%  - Intensificar treinamento

0%  - treinar 

Integração da informação Sinergia entre departamentos
Pesquisa de clima organizacional 

inserida na auto avaliação institucional.

100%  - Manter

70%  - Aperfeiçoar política de comunicação

40%  - Intensificar comunicação

0%  - Implantar política de integração da 

informação

100% de envolvimento e comprometimento dos 

stakeholders no planejamento tático e operacional

Relatório periódico de monitoramento 

das atividades

100%  - Manter

70%  - Intensificar ações de execução do 

planejamento

40%  - Identificar motivos de falha de execução do 

planejamento

100% de organização dos processos e documentos Relatórios do sistema acadêmico e ERP 

100%  - Manter

70%  - Intensificar treinamento

40%  - Aperfeiçoar processo e treinar

0%  - Treinar

100% de controle da informação e dos resultados 
Relatórios do sistema acadêmico e 

financeiro

100%  - Manter

70%  - Intensificar controles e treinar

40%  - Aperfeiçoar controles e treinar

0%  - Implantar controles

Implantar cultura organizacional de acordo com missão 

e visão da instituicão.

100% de compreensão da missão e visão no período 

de treinamento do funcionário.

90% de satisfação dos stakeholders internos

Formação dos professores de acordo com a proposta 

pedagógica da escola.

100% de compreensão e aplicação da proposta 

pedagógica no início do período letivo.

Desenvolvimento de competências da equipe 

administrativa de acordo com a necessidade dos 

processos da instituição.

80% das competências desenvolvidas até 1 ano após a 

admissão

Garantir o acesso ao sistema acadêmico de forma 

segura. 

Garantir ao acesso à rede de internet dentro das salas 

de aula facilitando o uso do recurso para pesquisas.

100% - Manter 

70% - Aperfeiçoar

40% - Intensificar

0% - Implantar política de treinamento

100%  - Manter

70%  - Aperfeiçoar política de comunicação

40%  - Intensificar comunicação

0%  - Implantar cultura organizacional

Cl
ie

nt
es

Avaliação InstitucionalTecnologia 

Atendimento

Desenvolvimento de pessoas

Ap
re

nd
iz

ad
o 

e 
cr

es
ci

m
en

to
Pr

oc
es

so
s 

In
te

rn
os

Planejamento, organização e controle

Cultura Organizacional
Pesquisa de clima organizacional 

inserido na auto avaliação institucional.

Avaliação de Funcionários realizada 

semestralmente pelo gestor do 

departamento.

100% de satisfação - Manter

70% - de satisfação - Intensificar melhorias

40% - Investir em melhorias

0% - Implementar Projeto TI
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3.1.3 Estratégia de Marketing 

 

 Diferenciação será a estratégia adotada pelo colégio, buscando constante 

inovação nos métodos e recursos de ensino.  A internacionalização do colégio poderá 

ser um dos principais itens de diferenciação, através de um projeto de intercâmbio 

cultural que permitirá ao estudante do Colégio, estudar outro idioma em uma sede da 

ESIC internacional em Madrid na Espanha. 

 

3.1.3.1 Mix de Marketing 

 

 São os tipos de ferramentas utilizadas para as atividades de marketing.  

Segundo Kotler (2012, p. 23), os quatro Ps do mix de marketing são: Produto, 

Preço, Praça e Promoção.  Entretanto, atualmente precisam ser considerados 

também as Pessoas, Processos, Programas e Performance.   

 Para este estudo serão demonstrados os quatro primeiros itens. 

 

3.1.3.1.1 Produto 

 

  Ensino médio de qualidade, enfocando a formação integral do indivíduo em 

uma estrutura ampla e com modernos recursos tecnológicos. 

 

3.1.3.1.2 Praça 

 

 Localizado no bairro Hauer em Curitiba, em um dos melhores pontos da 

região por número de domicílios. 

 

3.1.3.1.3 Preço 

 

  Será praticada a média de preços dos melhores colégios da região.  Para o 

ano de 2016 será praticado o valor de R$ 800,00 a mensalidade. 
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3.1.3.1.4 Promoção 

  

 Será realizada uma promoção de inauguração, concedendo o desconto de 35% 

para matriculados em 2016.  Este desconto será garantido por três anos consecutivos, 

para quem matricular-se em 2016. 

 

3.1.3.2 Implementação do Plano de Marketing 

 

 O DAAC – Departamento de Atendimento ao Aluno e ao Candidato, será 

responsável pela implementação do plano de marketing, através da área de 

comunicação, utilizando-se dos recursos já disponíveis e em parceria com a agência 

de publicidade MKB que já atende a instituição, bem como a empresa TRIO 

Comunicação, responsável pela assessoria de imprensa.  O anexo IV demonstra a 

proposta de plano de marketing ideal segundo a agência de comunicação MKB. 

 

3.1.3.3 Dados Financeiros do Plano de Marketing 

 

 Intencionando viabilizar o empreendimento, utilizando-se do mínimo possível 

de recursos financeiros, foi elaborada a estimativa de investimentos conforme 

demonstrado no quadro a seguir. 

 

 
Quadro 7 – Plano financeiro de Marketing 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO  DAS  ATIVIDADES dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 Pré Lanç. Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V

PUBLICIDADE/PROPAGANDA 31.275,00  17.775,00  8.775,00    2.775,00   2.775,00    5.450,00    11.450,00  11.450,00  8.950,00    2.950,00    2.950,00    14.775,00  17.450,00  49.050,00    89.750,00    107.525,00  118.277,50  130.105,25  143.115,78  

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE -                 -                 -                 -                 -                 -                 

ASSESSORIA DE IMPRENSA -                 -                 -                 -                 -                 -                 

GESTÃO DE LINKS PATROCINADOS 175,00        175,00        175,00        175,00      175,00        175,00        175,00        175,00        175,00        175,00        175,00        175,00        175,00        350,00          1.925,00      2.100,00      2.310,00      2.541,00      2.795,10      

LINKS PATROCINADOS GOOGLE 1.500,00    1.500,00    1.500,00    1.500,00   1.500,00    1.500,00    1.500,00    1.500,00    1.500,00    1.500,00    1.500,00    1.500,00    1.500,00    3.000,00      16.500,00    18.000,00    19.800,00    21.780,00    23.958,00    

FACEBOOK 1.100,00    1.100,00    1.100,00    1.100,00   1.100,00    1.100,00    1.100,00    1.100,00    1.100,00    1.100,00    1.100,00    1.100,00    1.100,00    2.200,00      12.100,00    13.200,00    14.520,00    15.972,00    17.569,20    

LINKEDIN -                 -                 -                 -                 -                 -                 

ANÚNCIOS RÁDIO -                 -                 -                 -                 -                 -                 

ANÚNCIOS TV -                 -                 -                 -                 -                 -                 

ANÚNCIOS OUTDOOR 12.000,00  12.000,00  6.000,00    6.000,00    6.000,00    6.000,00    12.000,00  12.000,00  24.000,00    48.000,00    60.000,00    66.000,00    72.600,00    79.860,00    

ANÚNCIOS INFOJOBS -                 -                 -                 -                 -                 -                 

ANÚNCIOS JORNAIS E REVISTAS 3.000,00    3.000,00    2.500,00    2.500,00    2.500,00    2.500,00    6.000,00      10.000,00    13.000,00    14.300,00    15.730,00    17.303,00    

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS -                 -                 -                 -                 -                 -                 

SMS -                 -                 -                 -                 -                 -                 

EMAIL MARKETING 175,00        175,00        175,00        175,00        175,00        175,00        175,00        -                 1.225,00      1.225,00      1.347,50      1.482,25      1.630,48      

MATERIAIS GRÁFICOS 6.000,00    6.000,00      -                 -                 -                 -                 -                 

PANFLETAGEM 7.500,00    7.500,00      -                 -                 -                 -                 -                 
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3.1.4 A EMPRESA 

 

O entendimento comum de empresa é a reunião de fatores de produção com o 

objetivo principal de atender às necessidades dos consumidores, elevando ao máximo 

o retorno financeiro.  Entretanto, para Drucker (2010, p. 56) o lucro e a lucratividade 

são realmente decisivos para a sociedade mais ainda do que para a empresa 

isoladamente considerada. 

 

Contudo, a lucratividade não constitui a finalidade da empresa, mas 
sim um fator que a limita.  O lucro não é a explicação, nem a causa, 
nem o fundamento lógico das decisões da empresa, mas sim o teste 
de sua validade.  Se fossem arcanjos e não empresários a se 
sentarem às mesas da diretoria, ainda assim teriam de preocupar-
se com a lucratividade, a despeito de sua total falta de interesse 
pessoal em conseguir lucros.  DRUCKER (2010, P. 56) 

 

Na realidade, em sua essência a empresa existe para prestar uma contribuição 
social e isto acontecerá somente se a empresa for lucrativa em alto grau.  Segundo o 
autor, uma empresa falida dificilmente será boa para nela se trabalhar, nem para dela 
ser vizinho ou colega de comunidade. 

Neste capítulo são apresentadas as diretrizes organizacionais e demais 

aspectos necessários à estruturação e planejamento do projeto Escola de Ensino 

Médio. 

 

3.1.4.1 O Negócio 

  

 O negócio, é o principal benefício oferecido e percebido pelo cliente.  É 

a disposição do cliente em pagar por determinado bem ou serviço que transforma os 

recursos econômicos em riqueza.  Neste sentido, é o cliente que determina o que será 

a empresa, segundo DRUCKER (2010, P. 57) 

 

3.1.4.2 Razão Social 

 

 É o nome, a assinatura registrada de uma pessoa jurídica, que permite 

identifica-la e demonstrar sua constituição legal.  A razão social pode diferenciar-se 

do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público.  
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 Neste caso, a razão social será a mesma da mantenedora a quem estará ligada 

como uma filial mantida, ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL e o 

nome comercial será Colégio ESIC. 

 

3.1.4.3 Diretrizes organizacionais 
 

 Por tratar-se de uma nova área de negócio de uma organização já existente, 

as diretrizes organizacionais permanecerão as mesmas já existentes. 

 

3.1.4.3.1 Visão 
 

Desenvolver, por meio do ensino e incentivo à pesquisa, o conhecimento e a 

cultura, promovendo a formação integral do ser humano e de profissionais 

comprometidos com o desenvolvimento e aperfeiçoamento da sociedade. 

 

3.1.4.3.2 Missão 

 

Formar profissionais capazes de criar empresas e organizações e 

desempenhar nelas, com total responsabilidade, eficácia e eficiência no trabalho de 

gestão – em qualquer nível – em qualquer área de atividade. 

Difundir na sociedade, uma cultura orientada aos valores éticos e de 

racionalidade nos negócios, criando canais de comunicação entre o mundo 

acadêmico e empresarial e impulsionando a vocação empresarial de nossos alunos. 

Fomentar a pesquisa científica e técnica na Administração de Empresas e no 

Marketing, não só por meio de incentivo aos trabalhos desenvolvidos na Escola, mas 

também por meio da difusão do pensamento de ações de pesquisa na sociedade 

como um todo. 

 

3.1.4.3.3 Valores 

 

 Contemplar a pessoa toda. 

 A pessoa ser portadora de equilíbrio. 

 Formar para a vida. 

 A pessoa perceber-se inserida na sociedade. 
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 Formar homens e mulheres empenhados, capazes de assumir responsabilidades 

na sociedade, de modo democrático e caracterizado pelas relações estabelecidas 

entre os membros da comunidade. 

 Mostrar-se aberta e atenta especialmente aos mais necessitados, indistinta a 

situação étnica, cultural e socioeconômica. 

 Comprometer-se com a sociedade. 

 Buscar rigor científico com a qualidade universitária. 
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3.2 PLANO ADMINISTRATIVO 
 

3.2.1 Política de Gestão de Pessoas 

A política de gestão de pessoas visa o desenvolvimento do indivíduo em 

diversos aspectos, o que gera um colaborador que possui liberdade, criatividade e 

inovação no desempenho de suas atividades 

 

Gestão de pessoas é a função gerencial que visa à cooperação das 
pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos 
tanto organizacionais quanto individuais.  [...] Alguns autores, adeptos 
da Gestão de Pessoas, procuram designar as pessoas que trabalham 
nas organizações não mais como empregados ou funcionários, mas 
como cooperadores ou parceiros. (GIL, 2001, p. 17) 

 .  

Desta forma, para o gerenciamento e desenvolvimentos dos colaboradores 

optou-se por manter a política de gestão por competências. 

As competências estão relacionadas à interação entre as pessoas, seus 

conhecimentos e comportamentos na organização. São as atividades colocadas em 

pratica com eficiência no âmbito organizacional, gerando a competência 

organizacional. 

 

Competência organizacional é o resultado de uma combinação 

estratégica de recursos, habilidades e processos organizacionais, os 

quais são orientados e integrados para o atendimento de uma ou mais 

necessidades de clientes, e que, em virtude de suas propriedades 

únicas, contribui de forma relevante para a geração de valor e para a 

formação de vantagem competitiva sustentável. (HANASHIRO, 

TEIXEIRA, ZACCARELLI, 2008, p. 219) 

  

O parceiro ou colaborador deverá desenvolver competências pessoais para 

tomar iniciativas e assumir responsabilidades na organização.   

O pensamento analítico, a iniciativa, a orientação para resultados e o 

desenvolvimento das pessoas são fundamentais para que a empresa tenha resultados 

positivos em prol de sua eficiência.  

A instituição utilizará os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os 

interesses pessoais de cada parceiro visando maior eficiência e aumentar a 

capacidade de serem autogerenciamento.  

De acordo com Knapik (2011 p. 48), as pessoas revelam seus talentos e 

competências como ferramentas estratégicas em suas tomadas de decisões, para que 
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a empresa obtenha vantagem competitiva. Segundo o mesmo autor, pessoas 

comprometidas, focadas em resultados, capacitadas, resistentes à pressão e com 

habilidades de relacionamento são os alicerces e a engrenagem que conferem à 

organização uma vantagem competitiva.  

 

3.2.2 Quadro Funcional 

 
 No primeiro ano de atividade serão contratados apenas profissionais da área 

pedagógica, visto que serão utilizados os recursos administrativos já existentes.  A 

partir do segundo ano, estão consideradas contratações no quadro administrativo e 

de manutenção, caso a demanda assim exija.  

   

 
Quadro 8 -  Quadro funcional 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 
 

3.2.3 Descrição de Cargos 

 

Cargo Descrição 

Assistente Administrativo 

Responsável na comunicação com pais, alunos 
e professores na orientação sobre regras, 
procedimentos, regimento escolar e 
cumprimento de horários; ouvir reclamações e 
analisar fatos; prestar apoio as atividades 
acadêmica. 

Auxiliar de Limpeza 

Responsável pela higienização da escola; 
conservar vidros e fachadas; limpar recintos e 
acessórios; seguir normas de segurança, 
higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

Auxiliar de Manutenção 
Responsável pela manutenção hidráulica, 
elétrica e predial da escola. 

Auxiliar de TI 

Responsável por desenvolver e implantar 
sistemas informatizados, dimensionando 
requisitos e funcionalidades dos mesmos; 
especificar sistemas e codificar aplicativos; 
prestar suporte técnico. 

ANO I ANO II ANO III ANO VI ANO V

Diretor Executivo 1

Diretor de Ensino 1

Diretor Administrativo 1

Psicopedagogo 1 2.500,00 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 43.929,00

Assistente Administrativo 1 1.320,00 15.840,00 17.424,00 19.166,40 21.083,04

Monitor 1 1.200,00 14.400,00 15.840,00 17.424,00 19.166,40 21.083,04

Auxiliar de Limpeza 1 990,00 11.880,00 13.068,00 14.374,80 15.812,28

Auxiliar de Manutenção 1 1320,00 15.840,00 17.424,00 19.166,40 21.083,04

Auxiliar TI 1 1.650,00 19.800,00 21.780,00 23.958,00 26.353,80

Professor 12 24,88 h/a 172,947,50 345.895,00 461.193,34 518.842,50 518.842,50

TOTAL FOLHA DE SALÁRIOS BRUTO SEM ENCARGOS

QUADRO FUNCIONAL

CARGO Nº PARCEIROS REMUNERAÇÃO

204.750,00

Contrato equipe 

gestão 

pedagógica

152.250,00126.000,00 178.500,00 204.750,00
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Diretor Executivo Ensino Médio 

Responsável por planejar e avaliar atividades 
educacionais; supervisionar atividades 
administrativas e pedagógicas e administrativas; 
participar do planejamento estratégico da escola; 
interagir com a comunidade e com o setor 
público. 

Diretor de Ensino do Ensino Médio 
 
 

Responsável por coordenar atividades 
pedagógicas, selecionar e contratar professores, 
e todas as atividades correlacionadas. 

Diretor administrativo do Ensino Médio 
 
 

Responsável pela organização administrativa do 
ensino médio, relacionamento com a sociedade, 
inscrição e acompanhamento dos alunos em 
eventos. 

Monitor 

Responsável por cuidar da segurança dos 
alunos nas dependências, proximidades da 
escola e durante o transporte escolar; 
inspecionar o comportamento dos estudantes; 
orientar sobre regras, procedimentos, 
cumprimento de horários; ouvir reclamações e 
analisar fatos; prestar apoio as atividades 
acadêmica; fiscalizar espaço de recreação. 

Professor 

Responsável por ministrar aulas (comunicação, 
expressão, integração social e iniciação às 
ciências); preparar aulas; efetuar registros 
burocráticos e pedagógicos; elaborar projeto 
pedagógico; planejar o curso de acordo com as 
diretrizes educacionais. 

Psicopedagogo 

Responsável em avaliar, coordenar e planejar o 
desenvolvimento de projetos pedagógicos; 
aplicar metodologias e técnicas para facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem; 
acompanhar e avaliar os processos 
educacionais. 

Quadro 9 -  Descrição de cargos 
Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 
 

3.2.4 Recrutamento e Seleção 
 

 O recrutamento e seleção dos colaboradores será realizado pelo corpo diretivo 

da escola obedecendo aos critérios estabelecidos pela Direção Geral da ESIC. 

 

3.2.5 Plano de Desenvolvimento de Pessoas 

 
 Na sequência da implementação do negócio, em conjunto com a Direção Geral 

da ESIC será desenvolvido o plano de cargos e salários, bem como programas de 

desenvolvimento e incentivo a qualificação e desenvolvimento de competências. 

 

3.2.6 Avaliação de Desempenho 
 

 A avaliação será realizada de acordo com os critérios estabelecidos pela 

direção do ensino médio e do departamento de recursos humanos da mantenedora. 
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3.2.7 Serviços terceirizados 

 

 
Quadro 10 – Serviços terceirizados 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 
 

3.2.9 Dados financeiros do plano administrativo 

 

 
Quadro 11– Plano financeiro administrativo 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO ATIVIDADE Mensalidade ANO I ANOII ANOIII ANO IV ANO IV

Contabilidade Responsável por todos os serviços contábeis da empresa.
incluso no 

repasse para 

mantenedora

Jurídico Responsável pela acessoria Jurídica cível e trabalhista 600,00         7.200,00   7.920,00   8.712,00   9.583,20   10.541,52 

Controladoria 

de acesso Responsável pelo controle de acesso às instalações e estacionamento 3.200,00      38.400,00 42.240,00 46.464,00 51.110,40 56.221,44 

Cantina

Responsável em servir alimentos de qualidade que estejam de acordo 

com as normas de vigilância sanitária.

RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS

DESCRIÇÃO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

Folha de salários docentes 172.947,50 345.985,00 461.193,34    518.842,50    518.842,50    

Folha de salários tecnico adm 170.400,00 236.730,00 271.428,00    306.970,80    317.198,88    

Folha de salários manutenção -              27.720,00   30.492,00      33.541,20      36.895,32      

Total folha de salários 343.347,50 610.435,00 763.113,34    859.354,50    872.936,70    

Encargos sobre folha 120.171,63 213.652,25 267.089,67    300.774,08    305.527,85    

Serviços terceirizados 45.600,00   50.160,00   55.176,00      60.693,60      66.762,96      

Material de escritório 3.600,00     3.960,00     4.356,00        4.791,60        5.270,76        

Material de limpeza e manutenção 3.600,00     3.960,00     4.356,00        4.791,60        5.270,76        

TOTAL 516.319,13 882.167,25 1.094.091,01 1.230.405,38 1.255.769,03 
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3.3 PLANO OPERACIONAL 
 

3.3.1 Estrutura Organizacional 
 

3.3.1.1 Organograma 

 

 
Figura 1-  Organograma 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

3.3.1.2 Infraestrutura 
 

 Considerando que o projeto visa otimizar o uso do espaço e infraestrutura já 

existente na Faculdade ESIC, serão necessários poucos investimentos para atender 

as necessidades operacionais do ensino médio, como por exemplo estruturação do 

laboratório de ciências, compra de livros para acervo de biblioteca e materiais 

esportivos para educação física. 

 O anexo 4 demonstra o layout da infraestrutura existente destinada ao ensino 

médio, a qual conta com salas de aula, laboratório de ciências, laboratório de 

informática, biblioteca, cantina, instalações sanitárias, dependências administrativas, 

ginásio de esportes, vestiários, campo de futebol e estacionamento.   
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Fotografia 1- Prédio Principal - ESIC Curitiba 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

  

 
Fotografia 2 - Cantina ESIC Curitiba 
Fonte: Desenvolvido pelos autores 
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Fotografia 3 - Auditório ESIC Curitiba 
Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

 
Fotografia 4 - Sala de aula ESIC Curitiba 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 
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3.3.1.3 Instalações 

 

No anexo 5 pode-se observar a relação das instalações destinadas ao colégio, 

as quais contarão com salas de aula climatizadas, equipamentos modernos de áudio 

e vídeo e acesso a rede de internet através de wi-fi. 

 

3.3.1.4 Tecnologia utilizada 

 

 Será adotado o método de livro didático como principal recurso pedagógico, 

entretanto, utilizando-se da infraestrutura disponível de rede de internet, muitas 

atividades complementares poderão ser realizadas utilizando o sistema acadêmico 

JACAD que já é utilizado pela instituição. 

 Para uso administrativo, será adotado o CSI – Centro de Serviço Integrado, 

visto que todas as áreas de negócios da organização serão realizadas pela mesma 

empresa, sob mesmo CNPJ.  O sistema acadêmico JACAD estará integrado ao ERP 

Sênior, sistema financeiro e contábil já em uso pela instituição. 

 

3.3.1.5 Capacidade de produção 

  

 A infraestrutura disponível permite atender 630 estudantes no período da manhã e a 

mesma quantidade no período da tarde.  Logo, para esta área de negócio, a capacidade de 

produção será de 1260 alunos. 

 

3.3.2 Plano de implementação 

 

 Ao final do ano de 2015, conforme demonstrado na contextualização no 

capítulo 1.5.4, o Colégio SESI, que atualmente ocupa no período diurno, a estrutura 

predial do endereço Rua Padre Dehon, 814 em Curitiba, cessará suas atividades. 

 Devido a isto, por decisão administrativa, a ESIC apoia este estudo, e, em se 

constatando viabilidade econômica, a ESIC decidirá retomar o ensino médio, 

atendendo assim, aos alunos que já estão matriculados neste estabelecimento, 

evitando que tenham que buscar a continuidade dos seus estudos em outro bairro.   
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 Constatando-se a viabilidade, a implementação acontecerá a partir de 

novembro de 2015, iniciando-se com a aprovação da diretoria da ADBM, aprovação 

da Comissão de Educação e Cultura da Congregação dos Padres do Sagrado 

Coração de Jesus - CPSCJ, Aprovação da Comissão Econômica e aprovação da 

Província da mesma congregação.  

 O capital inicial necessário para implementação será aportado pela CPSCJ. 

Após a aprovação do plano de negócio, será firmado contrato de assessoria para 

gestão pedagógica.  Os assessores irão compor a diretoria do ensino médio, e serão 

oriundos do Colégio Militar de Curitiba, instituição de grande reconhecimento público 

na cidade, a qual mantém excelentes índices de avaliação através do exame nacional 

do ensino médio – ENEM.    
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3.3.2.1 Etapas de Implementação e treinamento 
 

 
Quadro 12 - Etapas de implementação e treinamento 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 
 

1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s

Desenvolvimento do Projeto para constituição da Escola de Ensino Médio Ocupação de espaço ocioso no período diurno

Plano de negócio orientado e 

aprovado por banca do ensino 

superior

Administração 

Financeira da 

mantida

Reunião Diretoria Mantida Aprovação Projeto

Apresentação Análise Ambiental 

e Plano Financeiro Diretor Geral

Reunião Diretoria Mantenedora Aprovação Projeto

Geração de ata de aprovação e 

inclusão no Estatuto da atividade 

no CNPJ 0014-12

Presidente 

ADBM

Inclusão da Atividade Ensino Médio no CNPJ da mantida. Para solicitação de autorização do curso Prefeitura Municipal de Curitiba Contador

Contratação de Assessoria Pedagógica

Para colaboração na produção do Plano Pedagógico, 

matriz curricular, ementas e grade de horários Indicação da Direção Diretor Geral

Indicação de Nomes de Professores 

Para colaboração na produção de ementas que irão 

compor Plano Pedagógico e para compor o quadro de 

docentes que deve ser apresentado à Secretaria de 

Educação.

Aproveitamento do quadro de 

docentes da mantida e outros 

profissionais do mercado que se 

fizerem necessários

Coordenação e 

Direção 

Acadêmica do 

Ensino 

Superior

Produção do Plano Pedagógico Para solicitação de autorização do curso

Baseado nas Instruções da 

Secretaria de Educaçao

Secretário 

Geral

Produção do Regimento da Escola Para solicitação de autorização do curso

Baseado nas Instruções da 

Secretaria de Educaçao

Secretário 

Geral

Reunião da Diretoria da Mantida Aprovação do Plano Pedagógico e Regimento

Adequação do Projeto de Vigilância Sanitária Para solicitação de autorização do curso

Conforme exigências da 

Secretaria Municipal de Saúde

Escritório de 

Arquitetura

Aprovação do Projeto de Vigilância Sanitária Para solicitação de autorização do curso

Protocolar Projeto na Secretaria 

Municipal de Saúde Despachante

Aprovação do Projeto de combate a incendio - corpo de bombeiros

Solicitação de autorização do curso Para posterior reconhecimento do curso

Apresentar ao NRE da SME os 

documentos, conforme consta no 

anexo xxx

Secretário 

Geral

Liberação da autorização do curso Para posterior reconhecimento do curso

Após análise de documentos e 

vistoria nas instalações da 

mantida

Núcleo 

Regional da 

SME

Treinamento dos profissionais envolvidos Para adequação ao método pedagógico

Apresentação das diretrizes, 

plano pedagógico, tecnologia e 

recursos disponíveis.

Colégio ESIC - 

Curitiba

Início do ano letivo

jan a out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16O QUE POR QUE COMO QUEM

QUANDO
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3.3.2.2 Análise de Riscos e Plano de Contingência. 

 

 
Quadro 13 -  Plano de contingência 
Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

 

3.3.2.3 Dados financeiros do plano operacional 

 

 
Quadro 14 - Plano financeiro operacional 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCO PLANO DE CONTINGÊNCIA

Desligamento de professores Manter base de dados de professores disponíveis para substituição

Falta de professores

Normatizar que na falta do professor, este deixe atividades para a 

turma, a qual poderá ser acompanhada por um monitor ou professor de 

outra disciplina.

ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

94.084,63 20.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00

Laboratório de ciências - equipamentos 33.022,79

Laboratório de ciências - materiais para aulas 26.123,52

Biblioteca 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00

Material esportivo para educação física 14.938,32

DESCRIÇÃO
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3.4 PLANO FINANCEIRO 
 

 Neste capítulo serão apresentados os dados financeiros utilizados para a 

análise de viabilidade.    

 

3.4.1 Dados Gerais 

 

 

 

3.4.2 Investimento Inicial 

 

 O investimento inicial será na importância de R$ 350.000,00 (Trezentos e 

Cinquenta Mil Reais), o qual será utilizado para área de comunicação no período 

anterior ao início das atividades, conforme demonstra o quadro a seguir, bem como 

para capital de giro necessário à adequação da estrutura para o ensino médio. 

 

 
Quadro 15 – Gatos em comunicação antes do início atividades 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 

DESCRIÇÃO  DAS  ATIVIDADES dez/15 jan/16

PUBLICIDADE/PROPAGANDA 21.950,00  27.100,00  

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE 2.000,00    2.000,00    

ASSESSORIA DE IMPRENSA 450,00        450,00        

GESTÃO DE LINKS PATROCINADOS 175,00        

LINKS PATROCINADOS GOOGLE 875,00        

FACEBOOK 1.100,00    

ANÚNCIOS OUTDOOR 12.000,00  

ANÚNCIOS JORNAIS E REVISTAS 3.000,00    

SMS

EMAIL MARKETING

MATERIAIS GRÁFICOS 12.000,00  

PANFLETAGEM 7.500,00    7.500,00    
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3.4.3 Expectativa de matrículas 

 

 

 

Quadro 16 – Expectativa de matrículas 
Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

3.4.4 Expectativa de Preço de Mensalidades 
 

 

Quadro 17 – Expectativa de Preço de Mensalidades 
Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

3.4.5 Despesas Administrativas 
 

 
Quadro 18 – Relação de despesas administrativas 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

 

TurmasA/T MatrículaspagantesBosistas TurmasA/T MatrículasPagantesBolsistasTurmasA/T MatrículasPagantes Bolsistas

1 35 35 28 7 1 30 30 24 6 1 25 25 20 5

3 30 90 72 18 2 28 56 45 11 1 28 28 22 6

3 30 90 72 18 3 28 84 67 17 2 26 52 42 10

3 30 90 72 18 3 28 84 67 17 3 26 78 62 16

3 30 90 72 18 3 28 84 67 17 3 26 78 62 16

1ª série 3ª série2ª série

90 3 30 72 18 7 65 778

174 6 29 139 35 14 125 1503

226 8 28 181 45 18 163 1953

252 9 28 202 50 20 181 2177

252 9 28 202 50 20 181 2177

Total de 

alunos

Total de 

salas
INADIMPLÊNCIA

PAGANTES 

EFETIVOS

MENSALIDA

DES ANUAIS

TOTAL 

BOLSAS

Média 

Alunos por 

TOTAL 

PAGANTE

UNITÁRIO MÉDIO UNITÁRIO MÉDIO UNITÁRIO MÉDIO UNITÁRIO MÉDIO UNITÁRIO MÉDIO MÉDIA

ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V NOS 5 ANOS

520 660 774 958 1.054 793

TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V

334.880,36R$  385.681,92R$  433.399,13R$  483.488,86R$  512.186,77R$  

Água, Luz e Telefone 59.473,56R$    65.420,92R$    71.963,01R$    79.159,31R$    87.075,24R$    

Gestão pedagógica 120.000,00R$  144.000,00R$  168.000,00R$  192.000,00R$  192.000,00R$  

Marketing & Publicidade 89.750,00R$    107.525,00R$  118.277,00R$  130.105,00R$  143.115,00R$  

Internet 7.992,00R$      8.791,20R$      9.670,32R$      10.637,35R$    11.701,09R$    

Material de Escritório 2.760,00R$      -R$              -R$              -R$              -R$              

Serviços terceirizados 45.600,00R$    50.160,00R$    55.176,00R$    60.693,60R$    66.762,96R$    

Manutenção & Conservação 4.800,00R$      5.280,00R$      5.808,00R$      6.388,80R$      7.027,68R$      

Vale Transporte 892,80R$         892,80R$         892,80R$         892,80R$         892,80R$         

Vale Refeição 3.612,00R$      3.612,00R$      3.612,00R$      3.612,00R$      3.612,00R$      

Descrição
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3.4.5 Mão de Obra 

 
Quadro 19 – Relação de gastos com Mão de Obra 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 

3.4.6 Investimentos após o início das atividades 

 

 
Quadro 20 – Relação de Investimentos após o início das atividades 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

até jan/2016 ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL

49.050,00 104.338,82 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 183.388,82

0,00 90.645,36 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 120.645,36

0,00 13.693,46 0,00 0,00 0,00 0,00 13.693,46

49.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.050,00

Equipamentos Educação Fisica

Despesas Pré-Operacionais

Investimentos

Equipamentos/Biblioteca
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3.4.7 Receitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL

A VENDAS (faturamento) 404.913,60R$        991.932,48R$        1.512.793,50R$      2.027.894,40R$      2.231.107,20R$      7.168.641,18R$      

A1 Produtos e Serviços

A1,1 404.913,60R$        991.932,48R$        1.512.793,50R$      2.027.894,40R$      2.231.107,20R$      7.168.641,18R$      

A1,2 -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

A1,3 -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

A1,4 -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

A1,5 -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

A1,6 -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

A1,7 -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

A1,8 -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

A1,9 -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

A1,10 -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

B RECEBIMENTOS Vendas à vista 404.913,60R$        991.932,48R$        1.512.793,50R$      2.027.894,40R$      2.231.107,20R$      7.168.641,18R$      
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3.4.8 Projeção de Fluxo de Caixa 

 

 

Fluxo de Caixa

Descrição Até 31-01-2016 TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V

1 TOTAL ENTRADAS 350.000,00R$        1.006.009,75R$             1.572.176,96R$             2.177.810,19R$             2.490.639,53R$             

1,1 Receita de Vendas / Serviços 991.932,48R$               1.512.793,50R$             2.027.894,40R$             2.231.107,20R$             

1,2 Receitas Financeiras 14.077,27R$                 59.383,46R$                 149.915,79R$               259.532,33R$               

1,3 Empréstimos -R$                    -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

1,4 Outras Receitas -R$                    -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

1,5 Capital Próprio Investido na Empresa 350.000,00R$        

2 TOTAL SAÍDAS 49.050,00-R$          933.263,87-R$               1.196.792,67-R$             1.405.748,23-R$             1.525.515,62-R$             

2,1 DESPESAS com PRODUÇÃO -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

2,1,1 Compras/Insumos -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,1,2 Fretes -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,1,3 Embalagens -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,2 DESPESAS com PESSOAL 527.517,41-R$               742.329,01-R$               905.694,83-R$               996.264,32-R$               

2,2,1 Pessoal Produção 327.393,64-R$               480.177,34-R$               594.219,46-R$               653.641,41-R$               

2,2,2 Pessoal Administrativo e de Apoio 63.360,00-R$                 69.696,00-R$                 76.665,60-R$                 84.332,16-R$                 

2,2,3 Autônomos -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,2,4 Comissões -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,2,5 Encargos Sociais 136.763,77-R$               192.455,67-R$               234.809,77-R$               258.290,75-R$               

2,3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 385.681,92-R$               433.399,13-R$               483.488,86-R$               512.186,77-R$               

2,3,1 Gestão pedagógica 144.000,00-R$               168.000,00-R$               192.000,00-R$               192.000,00-R$               

2,3,2 Marketing e Publicidade 107.525,00-R$               118.277,00-R$               130.105,00-R$               143.115,00-R$               

2,3,3 Treinamentos e Viagens 50.160,00-R$                 55.176,00-R$                 60.693,60-R$                 66.762,96-R$                 

2,3,4 Manutenção & Conservação 5.280,00-R$                  5.808,00-R$                  6.388,80-R$                  7.027,68-R$                  

2,3,5 Seguros -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,3,6 Água, Luz e Telefone 65.420,92-R$                 71.963,01-R$                 79.159,31-R$                 87.075,24-R$                 

2,3,7 Outras Despesas 13.296,00-R$                 14.175,12-R$                 15.142,15-R$                 16.205,89-R$                 

2,4 INVESTIMENTOS 49.050,00-R$          20.064,54-R$                 21.064,54-R$                 16.564,54-R$                 17.064,54-R$                 

2,4,01 Obras Civis -R$                   -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,4,02 Instalações -R$                   -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,4,03 Equipamentos/Biblioteca -R$                   20.064,54-R$                 21.064,54-R$                 16.564,54-R$                 17.064,54-R$                 

2,4,04 Máquinas -R$                   -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,4,05 Móveis e Utensílios -R$                   -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,4,06 Veículos -R$                   -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,4,07 Compras Insumos -R$                   -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,4,08 Softwares -R$                   -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,4,09 Equipamentos Educação Fisica -R$                   -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,4,10 Despesas Pré-Operacionais 49.050,00-R$          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

2,5,1 Impostos a Pagar -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,5,2 Provisão para Imposto de Renda -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,6 DESPESAS FINANCEIRAS -R$                    -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

2,6,1 Taxas/Juros de Empréstimos -R$                   -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,6,2 Amortização de empréstimos -R$                   -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

2,7 DIVIDENDOS -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

3 FLUXO DO PERÍODO 300.950,00R$        72.745,89R$                 375.384,28R$               772.061,96R$               965.123,91R$               

4 SALDO ACUMULADO DE CAIXA 300.950,00R$        123.883,70R$               499.267,99R$               1.271.329,94R$             2.236.453,85R$             

Aplicar Excedentes Financeiros? 1,00$                    

Reserva Mínima de Caixa 5.000,00$              

Taxa de Remuneração 1,00% 1,00%

Receitas Financeiras Ano 1 2.959,50$              

(933.263,87)$                                         Ano 2 4.889,05$              

1.196.792,67-                                         Ano 3 26.333,40$            

1.405.748,23-                                         Ano 4 51.845,51$            

1.525.515,62-                                         Ano 5 58.799,30$            

Anos Adicionais de Projeção 4

PAYBACK 0 24 36 48 60

TIR (350.000,00)$          

PAYBACK (350.000,00)$          527.066,30-                   151.682,01-                   620.379,94                   1.585.503,85                 

VPL -$                      72.745,89$                   375.384,28$                  772.061,96$                  965.123,91$                  

Descrição Até 31-01-2016 TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V
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3.4.8 DRE e EBITDA 

 

 

 

 

 

Descrição TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V

RECEITA BRUTA DE VENDAS 404.913,60R$              991.932,48R$              1.512.793,50R$           2.027.894,40R$           2.231.107,20R$           

(-) Deduções Impostos -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

(-) Deduções Comissões -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 404.913,60R$              991.932,48R$              1.512.793,50R$           2.027.894,40R$           2.231.107,20R$           

(-) Custo de Produção 200.900,57-R$              441.981,41-R$              648.239,41-R$              802.196,27-R$              882.415,90-R$              

Pessoal da Produção 200.900,57-R$                  441.981,41-R$                  648.239,41-R$                  802.196,27-R$                  882.415,90-R$                  

Compras/Insumos -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 

Fretes & Embalagens -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 204.013,03R$              549.951,07R$              864.554,09R$              1.225.698,13R$           1.348.691,30R$           

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 373.483,19-R$              481.282,45-R$              538.553,26-R$              598.551,96-R$              638.099,72-R$              

Despesas Administrativas 168.320,00-R$              229.536,00-R$              262.089,60-R$              295.498,56-R$              305.848,42-R$              

Pessoal da Administração & Terceirização 58.320,00-R$                    85.536,00-R$                    94.089,60-R$                    103.498,56-R$                  113.848,42-R$                  

Aluguéis, Condomínios e IPTU 110.000,00-R$                  144.000,00-R$                  168.000,00-R$                  192.000,00-R$                  192.000,00-R$                  

Despesas de Vendas e Marketing 80.975,00-R$               107.525,00-R$              118.277,00-R$              130.105,00-R$              143.115,00-R$              

Despesas Gerais 119.278,23-R$              134.156,92-R$              147.122,13-R$              161.383,86-R$              177.071,77-R$              

Depreciação Acumulada 4.909,96-R$                 10.064,54-R$               11.064,54-R$               11.564,54-R$               12.064,54-R$               

RESULTADO OPERACIONAL 169.470,16-R$              68.668,61R$               326.000,83R$              627.146,17R$              710.591,58R$              

204.013,03R$              549.951,07R$              864.554,09R$              1.225.698,13R$           1.348.691,30R$           

50,38% 55,44% 57,15% 60,44% 60,45%

Ponto de Equilibrio 741.268,46R$              868.076,68R$              942.358,48R$              990.292,90R$              1.055.592,84R$           

169.470,16-R$              68.668,61R$               326.000,83R$              627.146,17R$              710.591,58R$              

-41,85% 6,92% 21,55% 30,93% 31,85%

Margem de Contribuição

EBITDA
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3.4.9 Ponto de Equilíbrio 

 

 

 

 

3.4.10 Necessidade de Capital de Giro 

 

 

 

Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

Receita Bruta Total 404.913,60R$                     991.932,48R$                     1.512.793,50R$                   2.027.894,40R$                   2.231.107,20R$                   

Despesas de Produção 200.900,57-R$                     441.981,41-R$                     648.239,41-R$                     802.196,27-R$                     882.415,90-R$                     

Comissão sobre Vendas -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 

Impostos sobre Vendas -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                 

Margem de Contribuição Global 50,38% 55,44% 57,15% 60,44% 60,45%

Despesas Administrativas 373.483,19R$                     481.282,45R$                     538.553,26R$                     598.551,96R$                     638.099,72R$                     

PONTO DE EQUILÍBRIO 741.268,46R$                     868.076,68R$                     942.358,48R$                     990.292,90R$                     1.055.592,84R$                   

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO

Descrição TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL %

1 TOTAL ENTRADAS 382.505,35R$        997.660,24R$               1.540.048,94R$             2.080.703,63R$             2.290.911,88R$             7.291.830,04R$           100,0%

2 TOTAL SAÍDAS 673.812,62-R$        923.199,33-R$               1.185.728,14-R$             1.394.183,69-R$             1.513.451,09-R$             5.690.374,87-R$           100,0%

3 FLUXO DO PERÍODO 291.307,28-R$        74.460,91R$                 354.320,81R$               686.519,93R$               777.460,79R$               1.601.455,17R$           

4 SALDO ACUMULADO 268.899,02-R$        194.438,11-R$               159.882,70R$               846.402,63R$               1.623.863,42R$             3.225.318,59R$           

R$ 291.307,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL ANO I

OK OK OK OK OK

SALDO DO APORTE DE CAPITAL

300.950,00R$                                 

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO

EM



75 
 

 

3.4.11 Balanço Patrimonial Projetado 

 

 

Conta Exercício Findo em: jan-2016 jan-2017 jan-2018 jan-2019 jan-2020 jan-2021

1 ATIVO

1.1 Ativo Circulante

1.1.1 Caixa e Bancos -         51.137,82R$                   129.038,28R$                 510.577,14R$                 1.289.293,68R$              2.261.572,17R$              

1.1.2 Duplicatas a Receber -$       -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

1.1.3 Estoques -$       -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

1.1.4 Impostos a Recuperar -$       -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

-$       51.137,82R$                   129.038,28R$                 510.577,14R$                 1.289.293,68R$              2.261.572,17R$              

1.2 Ativo não Circulante

1.2.1 Despesa Operacional a apropriar -$       49.050,00R$                   49.050,00R$                   49.050,00R$                   49.050,00R$                   49.050,00R$                   

1.2.2 Outros -$       -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

-$       49.050,00$                     49.050,00$                     49.050,00$                     49.050,00$                     49.050,00$                     

1.3 AtivoRealizável a Longo Prazo

1.3.1 Investimentos -$       -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

1.3.2.1 Imobilizado -$       104.338,82R$                 114.338,82R$                 124.338,82R$                 129.338,82R$                 134.338,82R$                 

1.3.2.2 (-) Depreciação Acumulada -$       4.909,96-R$                     14.974,49-R$                   26.039,03-R$                   37.603,57-R$                   49.668,10-R$                   

-$       99.428,86R$                   99.364,33R$                   98.299,79R$                   91.735,26R$                   84.670,72R$                   

ATIVO TOTAL -$       199.616,68R$                 277.452,61R$                 657.926,93R$                 1.430.078,94R$              2.395.292,89R$              

2 PASSIVO

2.1 Passivo Circulante

2.1.1 Salários e Encargos a Pagar -$       21.601,71R$                   43.959,78R$                   61.860,75R$                   75.474,57R$                   83.022,03R$                   

2.1.2 Impostos & Taxas -$       -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

2.1.3 Fornecedores -$       -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

2.1.4 Contas a Pagar -$       18.756,13R$                   21.631,74R$                   24.594,92R$                   27.654,41R$                   28.819,85R$                   

2.1.5 Empréstimos e Financiamentos -$       -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

2.1.6 Outros -$       1.271,40R$                     10.068,42R$                   11.037,68R$                   12.103,93R$                   13.276,74R$                   

-$       41.629,24R$                   75.659,94R$                   97.493,34R$                   115.232,91R$                 125.118,62R$                 

2.2 Passivo Não Circulante

2.2.1 Empréstimos e Financiamentos -$       -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

2.2.2 Outros -$       -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

-$       -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

2.3 Patrimônio Líquido

2.3.1 Capital Social -$       350.000,00R$                 350.000,00R$                 350.000,00R$                 350.000,00R$                 350.000,00R$                 

2.3.2 Reservas de Capital -$       -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

2.3.3 Lucros/Prejuízos Acumulados -$       192.012,57-R$                 148.207,33-R$                 210.433,59R$                 964.846,03R$                 1.920.174,27R$              

-$       157.987,43R$                 201.792,67R$                 560.433,59R$                 1.314.846,03R$              2.270.174,27R$              

PASSIVO TOTAL -$       199.616,68R$                 277.452,61R$                 657.926,93R$                 1.430.078,94R$              2.395.292,89R$              

Total Patrimônio Líquido

Total Ativo Circulante

Total Ativo não Circulante

Total Ativo Realizável a Longo Prazo

Total Passivo Circulante

Total Passivo não Circulante
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3.4.12 ANÁLISE FINANCEIRA DO NEGÓCIO 

 

 
Quadro 21 – Resultados da análise financeira 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

TMA – Taxa Mínima de atratividade 

 Representa o mínimo que o investidor pretende obter de retorno de seu 

investimento.   

 

Payback – Tempo de Retorno 

É o tempo necessário para que o lucro líquido acumulado se iguale ao 

investimento inicial.   

 

TIR – Taxa Interna de Retorno 

Representa a taxa de rentabilidade do retorno.  Para ser viável o negócio, esta 

taxa deve ser superior a TMA. 
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3.4.13 Conclusões da análise Financeira 

 

 Após a análise do plano financeiro, constatou-se que o investimento inicial 

necessário para implementação do negócio, será suficiente para as adequações 

necessárias e terá seu retorno em um período de três anos e dois meses.  A taxa de 

retorno será de 41,87 %, superior à taxa mínima de atratividade.   

 Desta forma, conclui-se financeiramente viável o empreendimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

4 CONCLUSÃO 
 

 O desenvolvimento deste plano de negócio, promoveu maior entendimento do 

setor da educação na cidade de Curitiba-PR.  Através deste estudo foi possível 

constatar que empreender no setor na educação, exige muito conhecimento, 

seriedade, organização e valor elevado de recursos financeiros. 

 Para este negócio especificamente, considerou-se uma estrutura física e 

operacional já existente.  A análise de viabilidade para abertura de um colégio, deu-

se em função da necessidade de ocupar o espaço que ficaria ocioso no período 

diurno.  Desta forma, não havendo necessidade de investimento em infraestrutura, 

constatou-se plena viabilidade.  
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