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RESUMO 

 

Esse estudo consiste em um trabalho final de conclusão do curso de Administração da 

Faculdade do Instituto Brasil de Ciência e Tecnologia (FIBRA) e, aborda conceitos gerais de 

marketing, os quais, analisados minuciosamente, serviram de base para a proposição de um 

plano de marketing para a Instituição. Um dos maiores desafios das empresas nos dias atuais, 

é a competitividade que vem aumentando nos últimos anos, sendo cada vez maior o número 

de empresas que surgem dispostas a atender à necessidade dos clientes da melhor maneira 

possível. Contudo, o que o estudo propõe é um planejamento de marketing, onde o plano de 

marketing é de suma importância para que a organização reconheça os desafios que enfrenta e 

o efeito que eles causam sobre o seu sucesso futuro, identificado as oportunidades de negócio 

mais promissoras para a empresa, e esboçado como conquistar e manter posições no mercado 

identificado. 

 

PALAVRAS CHAVE: Marketing; Plano de Marketing; Planejamento Estratégico. 
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ABSTRACT 

This study consists of a final work to complete the course of Administration of the Faculty of 

the Institute of Science and Technology (FIBRA) and, addresses general marketing concepts, 

which, analyzed in detail, were the basis for a proposal of a marketing plan For An institution. 

One of the biggest challenges for companies today is a competitiveness that has been 

increasing in recent years, with more and more companies wanting to serve customers' needs 

in the best way possible. However, what is a study proposes a marketing plan where the 

marketing plan is of utmost importance for the organization to recognize the challenges it 

faces and the effect they have on its future success identified as the most promising business 

opportunities For a company, and outlined as Conquer and keep classes without identified 

market. 

 

KEYWORDS: Marketing; Marketing plan; Strategic planning. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

O seguinte projeto visa mensurar a importância de realizar um Plano de Marketing na 

empresa Faculdade do Instituto Brasil de Ciência e Tecnologia – FIBRA da cidade de 

Anápolis-GO, para melhor atender às prioridades da mesma e de seu público alvo. 

Este presente trabalho desenvolverá a partir da linha de pesquisa Diagnóstico 

Funcional, através de um desenvolvimento de um plano de marketing na empresa. O 

Marketing proporciona inúmeras ferramentas, que somente necessitam ser utilizadas de 

maneira adequada, para que a empresa consiga obter o resultado almejado. 

 

1.1 Problemática 

A ausência de um plano de marketing na Faculdade do Instituto Brasil (FIBRA) gera 

incertezas quanto a formações de turmas em determinados cursos? 

 

1.2 Hipóteses 

Tendo em vista o ponto de partida, definido pela problemática, é cabível análise: 

 Através de um plano de marketing será possível identificar seu público-alvo? 

 O plano de marketing, fará com que se tenha um controle sobre a forma como 

a Instituição é vista? 

 Como definir estratégias de marketing avaliando a atual posição da Instituição 

no mercado? 

1.3 Justificativa 

O Plano de Marketing é uma ferramenta de gestão que deve ser utilizada e atualizada 

constantemente, pois permite analisar o mercado, se adaptando as suas mudanças. Por meio 

dele pode-se definir objetivos a serem alcançados e formular ações para atingir 

competitividade. Conhecendo seu mercado a empresa será capaz de traçar o perfil do seu 

consumidor, tomar decisões com relação as metas, ações de divulgação e comunicação, preço, 

produtos e serviços adequados ao seu mercado, ou seja, ações necessárias para a satisfação de 

seus clientes e o sucesso de seu negócio. 
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Segundo Philip Kotler (2013), marketing começa com necessidades e desejos 

humanos. As pessoas necessitam de alimentos, ar, agua, vestuário e abrigo para sobreviver. 

Além disso, tem forte desejo por recreação, educação e outros serviços. Têm preferencias 

marcantes por versões e marcas especificas de bens e serviços básicos. 

A importância do marketing se estende por toda a sociedade. Ele contribuiu para a 

introdução e aceitação de novos produtos na vida das pessoas, ele também pode inspirar 

melhoras em produtos existentes, uma vez que as empresas inovam para melhorar sua posição 

no mercado. O marketing cria demanda para serviços e produtos, que por sua vez, geram 

empregos. 

 

1.4 Objetivos 

A) Geral: 

 Desenvolver um plano estratégico de marketing para a Faculdade do Instituto 

Brasil de Ciência e Tecnologia (FIBRA). 

B) Específico: 

 Analisar as ações estratégicas de marketing da FIBRA, visando verificar seu 

posicionamento no mercado. 

 Desenvolver, a partir desta análise, um plano de marketing adequado a realidade 

competitiva desta empresa. 

 Caracterizar os passos de um plano de marketing. 

 

1.5 Histórico da empresa 

 

Segundo o PDI (Plano de desenvolvimento Institucional) do ano de 2015 

disponibilizado pela Fibra, o Instituto Brasil De Ciência e Tecnologia Ltda., pessoa jurídica 

de direito privado, com fins lucrativos, sede e foro em Anápolis, Estado de Goiás, com 

Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás, e inscrito no 

CNPJ nº 03.512.190/0001-14. A entidade fez seu ingresso na educação superior em 2001. 

Em 15 de agosto de 2001, a Portaria Ministerial nº 1.819, publicada no D.O.U. (Diário 

Oficial da União) em 17 de agosto de 2001, credenciou a Faculdade FIBRA. A mesma 

portaria autorizou o funcionamento do curso de Administração, bacharelado, com as 

habilitações em Comércio Exterior e Marketing. O reconhecimento do curso de Comércio 
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Exterior e Marketing foi outorgado pela Portaria 1.302 de 19 de abril de 2005, publicada no 

D.O.U. em 20 de abril de 2005. 

Em 18 de agosto de 2004, a Portaria Ministerial nº 2.528, publicada no D.O.U. (Diário 

Oficial da União) em 20 de agosto de 2004, autorizou o funcionamento do curso de Ciências 

Contábeis, bacharelado, com 120 (cento e vinte) vagas totais anuais no período noturno. 

Em 27 de fevereiro de 2003, a Portaria Ministerial nº 305, publicada no D.O.U. 

(Diário Oficial da União) em 05 de março de 2003, aprovou o Regimento da Faculdade 

FIBRA. 

Em 05 de agosto de 2004, a Portaria Ministerial nº 2.301, publicada no D.O.U. (Diário 

Oficial da União) em 06 de agosto de 2004, autorizou o funcionamento do curso de Direito, 

bacharelado, com 100 (cem) vagas totais anuais no período noturno. O reconhecimento do 

curso de Direito foi outorgado pela Portaria 269 de 19 de julho de 2011, publicada no D.O.U. 

em 20 de julho de 2011. 

Em 17 de agosto de 2004, a Portaria Ministerial nº 2.809, publicada no D.O.U. (Diário 

Oficial da União) em 18 de agosto de 2004, autorizou o funcionamento do curso de Farmácia, 

bacharelado, com 160 (cento e sessenta) vagas totais anuais no período noturno. 

Em 27 de dezembro de 2006, a Portaria Ministerial nº 1.144, publicada no D.O.U. em 

28 de dezembro de 2006, autorizou o funcionamento do curso de Fisioterapia, bacharelado, 

com 120 (cento e vinte) vagas totais anuais no período diurno em turmas de 50 (cinquenta) 

alunos no máximo. 

Em 13 de novembro de 2006, a Portaria Ministerial nº 902, publicada no D.O.U. 

(Diário Oficial da União) em 16 de novembro de 2006, autorizou o funcionamento do curso 

de Biomedicina, bacharelado, com 180 (cento e oitenta) vagas totais anuais no período diurno 

e noturno em turmas de 50 (cinquenta) alunos no máximo. 

Em 13 de novembro de 2006, a Portaria Ministerial nº 915, publicada no D.O.U. 

(Diário Oficial da União) em 16 de novembro de 2006, autorizou o funcionamento do curso 

de Nutrição, bacharelado, com 120 (cento e vinte) vagas totais anuais no período diurno em 

turmas de 50 (cinquenta) alunos no máximo. 

Em 13 de novembro de 2006, a Portaria Ministerial nº 916, publicada no D.O.U. 

(Diário Oficial da União) em 16 de novembro de 2006, autorizou o funcionamento do curso 

de Enfermagem, bacharelado, com 120 (cento e vinte) vagas totais anuais no período diurno e 

noturno. O reconhecimento do curso de Enfermagem foi outorgado pela Portaria 123 de 15 de 

março de 2015, publicada no D.O.U. (Diário Oficial da União) em 20 de julho de 2011, 

bacharelado, com 120 (cento e vinte) vagas totais anuais no período noturno. 
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Em 16 de novembro de 2011, foi protocolada a solicitação de autorização para o curso 

de Engenharia Civil. 

A Instituição investe constantemente na melhoria das condições de ensino e 

aprendizagem, trabalhando arduamente para oferecer à população, a oportunidade de 

desenvolvimento pessoal e profissional, fazendo com que venham participar da sociedade 

como um todo e, acima de tudo, obtenham uma melhor condição de vida. 

A filosofia gerencial prevê a delegação de autoridade e responsabilidades aos 

Diretores e, respectivamente, aos Coordenadores de Curso e Professores, nos termos do 

Regimento, para que possam cumprir a proposta educacional da instituição, alcançando seus 

objetivos e metas. 

 

1.5.1 Descrição da empresa 

 

A Faculdade do Instituto Brasil de Ciência e Tecnologia (FIBRA) tem hoje cursos de 

graduação em Direito, Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem e Farmácia; com 

qualidade de ensino, excelente quadro de professores, ótima infraestrutura, bolsas de estudos. 

Em sua estrutura a Fibra oferece, tecnologia e diversidade para o preparo dos alunos, 

contando com: 

 9 Laboratórios de pesquisa; 

 40 Salas de aula; 

 Auditório; 

 Farmácia; 

 Estacionamento; 

 Biblioteca, 

 Lanchonete; 

 4 Salas de apoio. 

 

 

Princípios fundamentais: 

 Direção; 

 Qualidade; 

 Excelência. 
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Figura 01: Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: criação do autor 

 

1.5.2  Características da empresa 

   

A FIBRA nasce vocacionada a implementar um programa de prestação de serviços à 

comunidade, mediante a colaboração com entidades da iniciativa privada e agências 

governamentais, bem como pelo intercâmbio cultural, técnico e científico com universidades 

do país e do exterior. 

Esse conjunto de intenções visa, portanto, o lançamento das bases de uma sociedade 

de conhecimentos, na qual o saber técnico-científico e suas habilidades correlacionadas 

comporão a matriz principal da possibilidade de desenvolvimento sustentável da região, com 

mobilidade e justiça social. 

 A razão social é denominada como INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, sede e foro em 

Anápolis, Estado de Goiás, com Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial 

do Estado de Goiás, e inscrito no CNPJ nº 03.512.190/0001-14. A entidade fez seu ingresso 

na educação superior em 2001, seu e-mail e telefone são: secretaria@fibra.edu.br e (62) 

3313.3500. 
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2. CONCEITO DE MARKETING 

 

O marketing possui em sua essência, o desenvolvimento de trocas, onde organizações 

e clientes participam de forma voluntaria de transações destinadas a trazer benefícios para 

ambos. 

“(...) o marketing sempre foi praticado, uma vez que em qualquer época da 

comercialização as variáveis sempre foram utilizadas, variando apenas seu grau de 

utilização, muitas vezes imposto pelo desenvolvimento tecnológico do período. 

Antigamente, alguns produtos, por exemplo, eram comercializados sem muita 

preocupação com a embalagem, pois sua importância cresceu com o 

desenvolvimento do autosserviço. A promoção deveria ser feita principalmente 

através da venda pessoal, ou mesmo de anuncio em jornal, devido à inexistência de 

outros veículos em certos períodos e que hoje permitem a massificação. O transporte 

era geralmente mais lento, pois não existiam no passado veículos rápidos e seguros 

como hoje. ” LAS CASAS (1997, P. 20) 

 

Segundo Las Casas (1997) o marketing era praticado na Idade Média, onde o artesão 

levava seus produtos até uma praça e os ofereciam para as pessoas pelo determinado preço, 

realizando assim a venda pessoal. Neste sentido é possível observar a origem do composto de 

marketing. 

A comercialização nos dias atuais não consiste somente em transferir produtos do 

produtor ao consumidor/cliente. “O marketing é uma disciplina desenvolvida em épocas 

recentes embora inclua todas essas atividades, estas são bastante diferenciadas de épocas 

anteriores” LAS CASAS (1997, p.20). 

É possível identificar como atual postura dos comerciantes que o consumidor deve ser 

levado como ponto de partida para qualquer negócio, essa postura deve ser incorporada dentro 

das organizações em todos os níveis, para isso todo o esforço é rentável afim de satisfazer os 

consumidores.  

“Entretanto, o termo em inglês significa ação no mercado, com uma conotação 

dinâmica e não simplesmente de estudos de mercado, como a tradução sugere. 

Discussões deste tipo já foram publicadas por vários autores nacionais, razão pela 

qual não nos estenderemos no aspecto da adequação da tradução para o português. O 

ideal é começar a definição clássica da literatura mercadológica. Em 1960, a 

Associação Americana de Marketing definiu-o como o desempenho das atividades 

comerciais que dirigem o fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor ou 

usuário. ” LAS CASAS (1997, P. 14) 
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2.1 Composto de Marketing ligado ao consumidor 

 

Conforme Zenone (2013, P. 105), o mix de marketing consiste em todas as ações da 

empresa com a intenção de favorecer a venda de um produto ou serviço. Um programa eficaz 

de marketing reúne todos os elementos do composto de marketing em um programa 

coordenado, destinado a atingir os objetivos da empresa. 

 

2.1.1 Mix e suas variações: 4 Ps: 

 

 Product (Produto); 

 Price (Preço); 

 Place (Praça); 

 Promotion (Promoção); 

 

McCarthy dividiu as mais variadas atividades de marketing em ferramentas de mix de 

marketing para quatro grupos abrangentes, chamados por ele de 4Ps do marketing: produto, 

preço, praça e promoção. 

Porém ao passar dos anos alguns autores adaptaram os 4 Ps, de modo a atualizar as 

ferramentas mercadológicas. Um exemplo disso é o 7 Ps. Os 3 Ps complementares do mix de 

marketing são: pesquisa, pessoas e planejamento. 

Segundo Kanaane et al Rodrigues (2016, P. 15), para que o gerente de marketing 

consiga trabalhar o mix de marketing da melhor forma possível (conseguindo atingir os 

objetivos de vendas e retorno financeiro), é importante que ele faça uso de pesquisas de 

mercado e a respeito de seu público-alvo, planeje cuidadosa e adequadamente as campanhas 

que irão comunicar o que se deseja e, principalmente, incentive os funcionários a empresa a 

estarem engajados nos projetos de marketing da empresa. 

“O cenário mercadológico nas últimas décadas vem sofrendo grande alteração, seja 

pelo desenvolvimento de novas tecnologias, seja pela mudança no perfil e 

características do consumidor. Esse cenário se completa com um crescente número 

de concorrentes (diretos e indiretos), novas marcas, novo formatos de canais de 

vendas e de comunicação com o mercado, globalização e amadurecimento das 

atividades de marketing pelas empresas.” ZENONE (2013, P. 01) 

Analisando por essa linha de raciocínio os mercados estão cada vez mais complexos e 

mudando constantemente, analisam de forma minimalista os consumidores e concorrentes, 
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consequentemente os consumidores estão cada vez mais informados devido as grandes 

possibilidades e formas de comunicação do mundo globalizado, desta maneira tornam-se mais 

exigentes quando o assunto é relacionado com o poder de compra do mesmo. 

“Os consumidores procuram comprar produtos e dão preferência a marcas que 

possam atender de forma mais adequada às suas necessidades e exigências. 

Analisam as várias ofertas, comparam, negociam e indicam para outras pessoas de 

seu relacionamento a compra (ou não) dos produtos. As redes sociais e outras 

formas de comunicação entre consumidores vêm possibilitando o acesso a opiniões 

de suas redes de relacionamentos e contatos sobre diversos produtos e marcas e, 

também, permitem que os mesmos expressem suas opiniões para um número 

representativo de pessoas. Ou seja, cada consumidor passa a influenciar e ser 

influenciado não apenas pelas estratégias de marketing das empresas, mas também 

por outros consumidores espalhados pelo mundo inteiro, e tudo isso em tempo real.” 

ZENONE (2013, P.02) 

 

Assim sendo, o marketing está diretamente ligado a imagem das empresas e seus 

produtos/serviços, cujo qual, é refletido nos seus clientes/consumidores. Fatores tradicionais 

como marca, experiência de mercado, garantia de qualidade, confiabilidade, respostas rápidas 

ao consumidor, atendimento e uma política de preços consistentes contribuem para uma boa 

imagem da empresa e consequentemente de seus produtos/serviços. 

 

2.1.2 Mix e suas variações: 4 As 

 

 Analise; 

 Adaptação; 

 Ativação; 

 Auditoria. 

 

Empresas que buscam foco no mercado tem necessidade de serem flexíveis ao ponto 

de se adaptarem aos clientes para atender suas necessidades de forma cada vez mais 

individual, buscando produtos e estratégias diferenciadas. 

Zenone (2013, p. 104), diz que: “O fato é que não importa o conjunto que você monte, 

o fato é que sempre existirá um conjunto de ações mercadológicas necessárias para atuar no 

mercado, relacionadas a algo que satisfaça uma necessidade e a forma que esta necessidade é 

comercializada. 
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2.1.3 Mix e suas variações: 4 Cs 

 

 Costumer Value (valor para o cliente); 

 Cost (menor preço); 

 Convenience (conveniência); 

 Communication (comunicação). 

Aos olhos do consumidor, as ferramentas de marketing são criadas para oferecer 

benefícios ao cliente. Os 4 Cs devem ser utilizados afim de criar uma plataforma para o 

desenvolvimento dos 4 Ps. 

“A mudança de foco não ocorre de “P” para “C”, mas sim do marketing de massa 

para a ideia do marketing de relacionamento, que agrega um funcionamento 

completo no processo de marketing direto, possibilitando dessa maneira a 

fidelização do cliente. Isso deve ser feito juntamente com outros departamentos da 

empresa. Não adianta fazer um excelente contato com o consumidor na hora da 

compra de um produto ou serviço e na entrega apresentar problemas, ou o pós-venda 

não desempenhar seu papel da maneira correta. O que o marketing direcionado para 

o cliente promete é o atendimento diferenciado sem perder na rapidez e na 

precisão.” ZENONE (2013, P. 113) 

No geral, os clientes não estão interessados mais apenas no preço, estão interessados, 

sim, no custo total, no uso e descarte de produtos, no valor agregado que diferencia um 

produto ou serviço, no atendimento personalizado afim de satisfazer suas necessidades e 

singularidades. 

2.1.4 Mix e suas variações: 4 Es 

 

 Entusiasmar; 

 Encantar; 

 Enlouquecer; 

 Enriquecer. 

Os 4 Es estão ligados à área de vendas da empresa. Sem efetuar vendas, nenhuma 

empresa sobrevive. O que adianta as diferentes áreas executarem suas atividades com 

eficiência seguindo o planejamento se a área de vendas não vai bem? As empresas não 

sobrevivem pela produção, mas sim pelos resultados de sua venda. 
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Segundo Zenone (2013, P. 116), o apoio do marketing nas atividades de vendas e no 

valor que ela traz para o negócio vem na forma de estratégias de produtos, preços, distribuição 

e comunicação, ou seja, os 4 Ps. 

2.1.5 Mix e suas variações: 4Ps da administração moderna 

 

Para Kotler et al Keller (2013, P.18), diante da amplitude, da complexidade e da 

riqueza do marketing, fica evidente que os 4 Ps já não são mais suficientes. Esse conjunto de 

Ps atualizado, mais representativo, que engloba as novas realidades da orientação de 

marketing holístico: pessoas, processos, programas e performance. Esses novos 4 Ps se 

aplicam a todas as áreas dentro da organização e, pensando dessa forma, possibilitam que os 

gerentes cresçam mais alinhados com o restante da empresa. 

 Pessoas – funcionários e marketing interno. Como parte dos novos 4Ps, as 

empresas devem ver os consumidores como pessoas que têm uma visão mais 

extensa de sua vida, e não como indivíduos que apenas compram e consomem 

as ofertas do mercado. 

 Processos – equivale a toda criatividade, disciplina e estrutura associada à 

administração de marketing. 

 Programas – são todas as atividades on-line e off-line da empresa dirigidas para 

o cliente/consumidor. 

 Performance – no marketing holístico, a performance reflete uma série de 

possíveis resultados que têm implicações financeiras e não financeiras 

(lucratividade, brand e customer equity), assim como implicações que vão 

além da empresa (responsabilidade social, legalidade, ética). 
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3 PLANO DE MARKETING 

 

Um plano de marketing é o resultado do planejamento estratégico de marketing para 

determinado produto ou uma linha de produtos. 

De acordo com os autores Keller et al Kotler (2013, P.39), trabalhando de acordo com 

planos estabelecidos por pessoas em níveis hierárquicos superiores, os gerentes de produto 

elaboram um plano de marketing para produtos individuais, linhas, marcas, canais ou grupos 

de clientes. Cada nível, linha de produto, ou marca precisa elaborar um plano de marketing 

para atingir seus objetivos. 

 

“Um plano de marketing resume aquilo que o profissional do ramo sabe sobre o 

mercado e indica como a empresa planeja alcançar seus objetivos de marketing. Ele 

contém diretrizes para os programas de marketing e para as alocações financeiras 

durante o período abarcado pelo planejamento. Os planos de marketing estão se 

tornando mais orientados pelo cliente e pelo concorrente, mais bem elaborados e 

mais realistas. Já o planejamento está se tornando um processo continuo para 

responder às rápidas mudanças nas condições do mercado. ” Keller et al Kotler 

(2013, P.39). 

Para Kotler (2013, P. 28), o plano de marketing é o instrumento central para direcionar 

e coordenar o esforço de marketing. Ele funciona em dois níveis: estratégico e tático. 

 3.1 Conteúdo de um Plano de Marketing 

 

Um plano de marketing geralmente possui as seguintes seções: 

 Sumário e Resumo Executivo: O plano deve começar com um sumário e um breve 

resumo das metas. 

 Analise da Situação: Nessa seção são tratados os dados sobre as vendas, os custos, o 

mercado, os concorrentes e as várias forças do macroambiente. 

 Estratégia de Marketing: O responsável pela área de marketing define a missão, os 

objetivos financeiros e de marketing e as necessidades que a oferta tenciona satisfazer, 

bem como seu posicionamento competitivo. 

 Projeções Financeiras: As projeções financeiras incluem previsão de vendas, previsão 

de gastos e uma análise de ponto de equilíbrio. 

 Controles de Implementação: Essa seção descreve as métricas e os controles para 

monitorar e ajustar a implementação do plano. 
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3.2 Marketing e valor para o cliente 

 

De acordo com Kotler et al Keller (2013, P.24), o dever de qualquer negócio é 

fornecer valor para o cliente mediante lucro. Em uma economia extremamente competitiva, 

com compradores cada vez mais informados diante de uma abundância de opções, uma 

empresa só é capaz de vender ajustando o processo de entrega de valor e selecionando, 

proporcionando e comunicando um valor superior. Empresas reconhecidas pelo seu marketing 

obtiveram sucesso porque seus profissionais de marketing souberam não apenas elaborar 

planos de maneira criativa e bem pensada para entregar valor, mas também trazê-los a vida. 

 

3.2.1 Características de empresas reconhecidas pelo seu marketing 

 

 A empresa seleciona mercados-alvo e sai ou evita mercados em que é essencialmente 

fraca; 

 Todos os departamentos da empresa são orientados para o cliente e para o mercado; 

 Há uma boa sinergia entre marketing, P&D, produção, vendas e atendimento ao 

cliente; 

 A empresa tem incentivos desenvolvidos para orientar aos comportamentos certos; 

 A empresa está sempre desenvolvendo e mensurando a satisfação e a fidelidade do 

cliente; 

 A empresa gerencia um sistema de entrega de valor em parceria com fornecedores e 

distribuidores; 

 A empresa é hábil na construção de sua imagem; 

 A empresa é flexível no atendimento e exigências do cliente/consumidor. 

 

3.3 Do Plano de Marketing à Ação de Marketing 

 

Muitas empresas elaboram planos de marketing, iniciando bem antes da data de 

implementação. Keller et al Kotler (2011, P.40), falam que à medida que cada programa de 

ação se inicia, essas empresas monitoram os resultados, investigam qualquer desvio dos 

planos e tomam ações corretivas, se necessário, prontas para atualizar e adaptar o plano de 

marketing a qualquer momento.  
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3.4 Análise SWOT 

 

De acordo com Kotler (2013, P.49), a avaliação global das forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças de uma empresa é denominada análise SWOT (dos termos em inglês: 

strenghts, weaknesses, opportunities, threats). Trata-se de um meio de monitorar os 

ambientes externo e interno. 

“Uma unidade de negócios deve monitorar importantes forças macroambientais e 

significativos fatores microambientais que afetam sua capacidade de obter lucros. 

Ela deve estabelecer um sistema de inteligência de marketing para acompanhar 

tendências e mudanças relevantes, além de identificar as oportunidades e ameaças 

associadas a elas. O bom marketing é a arte de encontrar, desenvolver e lucrar a 

partir dessas oportunidades. Uma oportunidade de marketing, consiste em uma área 

de necessidade e interesse do comprador á qual é muito provável que uma empresa 

seja capaz de entender.” Kotler (2013, P.49)  

Para Kanaane et al Rodrigues (2016, P.110), trata-se do reconhecimento 

organizacional, saber o que a empresa possui de bom e o que necessita melhorar, e assim tirar 

proveito de oportunidades observadas nos mercados e adaptar-se a possíveis ameaças nesse 

contexto. 

“Para entender a força de uma empresa pose-se empregar a relação de mapeamento 

de recursos (tangíveis e intangíveis), capacidade (de gestão desses recursos) e, ao se 

desenvolver essa capacidade, reconhecer a competência da empresa ou sua 

competência estratégica. Esse bom trabalho, de emprego dos recursos com 

capacidade na gestão, é considerado uma força. As empresas podem possuir várias 

competências que são tratadas como força competitivas. Quando a empresa não 

desenvolve bem sua habilidade em controlar tais fatores, isso também pode ser tido 

como uma fraqueza do negócio, portanto, a análise de forças e fraquezas refere-se ao 

ambiente interno da organização. ” Kanaane (2016, P.110-11) 

 

3.5 Análise de Ambiente 

 

A análise de ambiente deve ser o primeiro passo do Plano de Marketing, pois resume 

todas as informações pertinentes a empresa. 

De acordo com Zenone (2013, P. 13), há muito tempo, os estudiosos e consultores de 

negócios reforçam a importância de a empresa pensar globalmente, mas agir localmente. Esse 

conceito, intimamente ligado ao Planejamento Estratégico e do Marketing Estratégico, 

demonstra que uma empresa não pode imaginar seu negócio apenas no bairro, cidade ou pais 

em que atua. 
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“Um bom planejamento identifica informações sobre o macroambiente e do 

ambiente competitivo, ou seja, os concorrentes, fornecedores, parceiros, mídias e, 

sobretudo, as características do consumidor potencial. Os dados sobre o ambiente 

devem demonstrar a realidade da sociedade e seu histórico pode determinar 

tendências. Indicadores de setores da economia, como indústria, comércio e 

agricultura, impactam diversas áreas do negócio, e também interferem no 

comportamento do mercado. Informações sobre dados censitários sobre a família e 

domicílios, população, renda per capta, sobre o mercado e força de trabalho, índice 

de preços, entre muitos outros indicadores, são de extrema importância para tomadas 

de decisões.” ZENONE (2013, P. 13-14) 

 

3.5.1 Análise de Ambiente Interno 

 

De acordo com Kotler (2011, P.87), uma coisa é discernir as oportunidades atraentes 

do ambiente, outra é possuir as competências necessárias para aproveitar bem essas 

oportunidades. 

“(...) dessa forma é necessária a avaliação periódica das forças e fraquezas de cada 

negócio. Isto pode ser feito usando-se um formulário para análise de desempenho de 

forças e fraquezas. A administração ou uma consultoria externa, avalia as 

competências de marketing, financeira, de produção e organizacional do negócio e 

classifica cada fator em termos de força (importante, sem importância e neutro) e de 

fraqueza (importante e sem importância).” Kotler (2011, P.87) 

De todo modo, não é necessário corrigir todas as fraquezas e nem destacar suas forças. 

A questão é se o negócio deve continuar limitado as oportunidades que possui as forças 

exigidas ou se deve adquirir novas forças para explorar outras oportunidades. 

Segundo Kotler, às vezes um negócio vai mal não porque faltam a seus departamentos 

as forças necessárias, mas porque não trabalham em equipe. Portanto é muito importante 

avaliar os relacionamentos interdepartamentais como parte da auditoria do ambiente interno. 

De acordo com Zenone (2013, P. 22), a análise do ambiente interno da empresa 

permite, entre outras coisas, uma avaliação dos principais pontos fortes e dos pontos fracos 

que a organização possui. Os pontos fortes constituem as forças propulsoras da organização 

que facilitam o alcance dos objetivos organizacionais e devem ser reforçados, enquanto os 

pontos fracos constituem as limitações que dificultam ou impedem o seu alcance e que devem 

ser superados. 

Para Zenone (2013, P.23), um ponto forte é algo que a empresa faz bem ou uma 

característica que lhe proporciona uma capacidade importante. Um ponto forte pode ser uma 

habilidade, uma perícia importante, um recurso organizacional ou capacidade competitiva 

valiosa ou um empreendimento que coloca a empresa numa posição de vantagem no mercado. 
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Ainda Zenone (2013, P.23), um ponto fraco é algo que a empresa não tem ou não faz 

muito bem (em comparação com as outras) ou uma condição que coloca a empresa em 

desvantagem. Um ponto fraco não torna necessariamente uma empresa vulnerável 

competitivamente, dependendo de quanto ele pese no mercado.  

 

3.5.2 Análise de Ambiente Externo 

 

Para Kotler (2011, P.86), uma vez formulada a declaração de missão da unidade de 

negócio, o gerente do negócio conhece as partes do ambiente que precisa monitorar para 

atingir suas metas. 

“Uma unidade de negócio precisa monitorar as forças macroambientais 

(demográficas, econômicas, tecnológicas, politicas, legais, sociais e culturais). A 

unidade de negócio deve estabelecer um sistema de inteligência de marketing para 

rastrear tendências e desenvolvimentos importantes. Para cada tendência ou 

desenvolvimento, a administração precisa identificar as oportunidades e as ameaças 

associadas.” Kotler (2011, P. 87) 

As oportunidades devem ser classificadas de acordo com a atratividade e 

probabilidade de sucesso. A possibilidade de sucesso da empresa não estar sujeito apenas na 

força do negócio e das exigências básicas para ser bem-sucedida em determinado segmento, 

mas também de sua capacidade de ser superior a seus concorrentes. 

Segundo Kotler (2011, P.87), a mera competência não constitui uma vantagem 

competitiva. A empresa de melhor desempenho será aquela que pode gerar maior valor para o 

consumidor e sustenta-lo ao longo do tempo. 

 

3.5.2.1 O Ambiente Demográfico 

 

Para Keller et al Kotler (2013, P. 61), a principal força demográfica monitorada pelos 

profissionais de marketing é a população, incluindo seu tamanho e sua taxa de crescimento 

em cidades, regiões e países, distribuição etária, a diversidade, os graus de instrução e os 

padrões familiares. 
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3.5.2.2 O Ambiente Econômico 

 

Esta variável depende do contexto econômico geral, podendo estabelecer, muitas 

vezes, a capacidade de operações das organizações, o nível de preços e de lucratividade, a 

dificuldade ou facilidade no ato de conseguir recursos básicos, os mecanismos de oferta e 

procura do mercado em geral, entre outros elementos.  

“Em geral, o ambiente econômico envolve a economia como um todo, incluindo ciclos 

de negócios e padrões de gastos, além de questões referentes à renda do consumidor” 

Churchill et al Peter (2014, P. 29). 

 

3.5.2.3 O Ambiente Natural 

 

Envolve os recursos naturais que estão à disposição da organização ou que são 

afetados por ela. Segundo Churchill et al Peter (2014, P. 44), a capacidade de fornecer bens e 

serviços pode ser influenciada também pelo clima. Além disso, as atividades da organização 

podem afetar o ambiente natural gastando ou repondo recursos, aumentando ou diminuindo a 

poluição. 

 

3.5.2.4 O Ambiente Sociocultural 

 

Do ambiente sociocultural que as pessoas absorvem, quase que inconscientemente, 

uma visão de mundo que molda suas crenças, valores e normas e que define nossa relação 

com nós mesmos, com os outros, com as organizações e com a sociedade. 

 

3.5.2.5 O Ambiente Tecnológico 

 

É constituído pelo conhecimento cientifico, a pesquisa, as invenções e as inovações 

que resultem em bens e serviços novos ou aperfeiçoados.  

Para Churchill et al Peter (2014, P. 46), os desenvolvimentos tecnológicos 

proporcionam oportunidades importantes para melhorar o valor oferecido aos clientes. 
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3.5.2.6 O Ambiente Político-Legal 

 

Esse ambiente consiste de leis, agências governamentais e grupos de pressão que 

influenciam várias organizações e indivíduos. 

 De acordo com Churchill et al Peter (2014, P. 32), uma organização não funciona 

estritamente de acordo com seu próprio conjunto de regras. Ela tem de servir seus clientes e 

atender aos governos federal, estaduais e municipais. Esse ambiente influencia as estratégias 

de marketing por meio de leis, regulamentações e pressões políticas. 
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4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

O planejamento estratégico é o processo administrativo que torna oportuno a 

sustentação metodológica para ser estabelecido a melhor direção a ser seguida pela empresa, 

objetivando otimizar o grau de interação com o ambiente e atuando de forma diferenciada. 

Conforme Kanaane et al Rodrigues (2016, P. 101), é no planejamento estratégico que 

os empresários e tomadores de decisão passam a ter contato com as variáveis a serem 

controladas (ou não) e que, partindo dessa ação, podem definir rumos das empresas, negócios, 

mercados, instituições interessadas e sociedade, enfim, todos os outros interessados. 

“O planejamento estratégico é uma ferramenta de integração da empresa e seu 

meio. É nesse contexto que os gestores irão propor as ações a serem buscadas por 

toda a organização: são definidos os objetivos e metas organizacionais a serem 

atingidos e os caminhos para se alcançar tais objetivos. O planejamento possibilita a 

otimização na utilização dos recursos, quando percebe possibilidades mais 

eficientes de percurso para alcançar os objetivos, e ainda cria alternativas variadas e 

possibilidades de correções com o acertado emprego de recursos. Todas as ações 

devem objetivar o alcance das metas propostas.”  Kanaane et al Rodrigues (2016, P. 

101) 

Um bom planejamento estratégico permite aos gestores um nível de clareza quanto à 

competência da empresa, a sua razão de existir e seus objetivos, de forma a entenderem seu 

público-alvo e, partindo deste ponto, iniciar o trabalho em busca pelas melhores 

oportunidades de negócio. 

“A matriz da corporação é responsável pela implantação do processo de 

planejamento estratégico. Ao preparar declarações de missão, politicas, estratégicas 

e metas, a matriz estabelece a estrutura em que as divisões e unidades de negócio 

preparam seus planos. Algumas corporações dão muita liberdade a suas unidades de 

negócios no estabelecimento de metas de vendas e lucro e estratégias. Outras 

estabelecem metas para suas unidades de negócios, mas deixa-as desenvolver suas 

estratégias. Ainda outras estabelecem as metas e ficam totalmente envolvidas nas 

estratégias de suas unidades de negócios.” Kotler (2011, P.76) 

 

Para Churchill et al Peter (2014, P.87), esforços de marketing eficazes são aqueles que 

possibilitam às empresas alcançarem seus objetivos definidos por meio do processo de 

planejamento estratégico. O planejamento estratégico centra-se em objetivos de longo prazo, 

concentrando-se em atividades que resultem no desenvolvimento de uma missão 

organizacional clara. 

No planejamento de marketing são definidos os recursos, responsabilidades e todos os 

esforços a serem realizados para se alcançar os resultados que foram definidos. 
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“O planejamento deverá orientar os cuidados que a empresa deve dedicar à sua 

marca, ao relacionamento com o cliente e à busca pelo seu atendimento pleno, ações 

de fidelização, além de auxiliar o relacionamento entre setores e colaboradores, 

através de programas de endomarketing, por exemplo, que criam condições 

favoráveis de trabalho que refletirão nós índices positivos de clima organizacional, 

inovação e consequentemente no produto final. Também no planejamento de 

marketing definem-se todas as estratégias a serem adotadas junto às variáveis 

empresariais sobre as quais tem-se controle, tais como as diretrizes adotadas em 

relação ao mix de marketing. O planejamento direcionará também as ações para se 

estabelecer o mais perfeito posicionamento de produtos e serviços, desejados pelo 

cliente-alvo. ” Kanaane et al Rodrigues (2016, P.103) 

Segundo Kotler (2011, P.72), o plano de marketing é o instrumento central para dirigir 

e coordenar o esforço de marketing. Nas organizações atuais não é o departamento de 

marketing que estabelece o plano de marketing. Os planos de marketing são desenvolvidos 

por equipes, a partir de contribuições de cada função importante. 

Conforme Churchill et al Peter (2014, P.87), o planejamento estratégico forma a base 

para outros tipos de planejamento na empresa, como o planejamento tático e o operacional. 

 Planejamento tático – é a formação de objetivos e estratégias destinados a 

alcançar metas de divisões e departamentos específicos ao longo do tempo de 

um intervalo de tempo médio, entre um e cinco anos. 

 Planejamento operacional – é a criação de objetivos e estratégias para unidades 

operacionais individuais ao longo de um curto período de tempo, em geral um 

ano. 

 

4.1 O Papel Central do Planejamento Estratégico 

 

Segundo Kotler (2013, P.38), uma administração de marketing bem-sucedida requer, 

portanto, determinadas capacidades, como entender, criar, entregar e manter o valor para o 

cliente. As empresas que se destacam historicamente por sua excelência em marketing, 

possuem departamentos de marketing administrados por profissionais competentes e seus 

outros departamentos aceitam o conceito de que o cliente é o rei. 

“Para assegurar que as atividades corretas sejam selecionadas e executadas é 

essencial que os profissionais de marketing deem prioridade ao planejamento 

estratégico principalmente em três áreas: (1) administrar os negócios da empresa 

como uma carteira de investimentos, (2) avaliar os pontos fortes de cada negócio, 

considerando a taxa de crescimento do mercado e a posição competitiva das 

empresas nesse mercado e (3) estabelecer uma estratégia. A empresa deve 

desenvolver um plano de ação para cada um de seus negócios a fim de atingir seus 

objetivos de longo prazo. ” Kotler (2013, P.39) 
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Ainda para Kotler (2013, P. 39), a maior parte das grandes empresas se organizam em 

quatro níveis: (1) corporativo, (2) de divisão, (3) de unidade de negócio e (4) de produto. A 

matriz da empresa é responsável por conceber um plano estratégico corporativo para orientar 

o negócio como um todo, toma decisões sobre a quantidade de recursos a serem alocados para 

cada divisão, assim como sobre quais negócios iniciar ou encerrar. 

 

4.2 Gestão Estratégica 

 

Gestão estratégica é o processo de gerenciamento das ações pela alta direção, de forma 

a garantir a continuidade e o crescimento da organização. 

Conforme Kanaane et al Rodrigues (2016, P.104), por mais que se comente sobre 

novas ferramentas, novas formas de atuação, tendências, sistemas ou pesquisas, existe uma 

unanimidade que é cada vez mais discutida em diversas abordagens, com suas implicações em 

diferentes contextos e épocas, cada qual com suas justificativas. Trata-se do comportamento 

do gestor. 

A implantação da gestão estratégica presume o entendimento de realidades 

empresariais e dos mercados, para assim escolher o caminho a ser percorrido é parte 

fundamental na definição dos rumos da empresa. 

Para Kanaane et al Rodrigues (2016, P. 105), a gestão estratégica consiste num eficaz 

diagnostico empresarial. Tal diagnostico servirá de base inicial para avaliar a situação em que 

a empresa se encontra, o mercado atual ou futuro, o reconhecimento da competência 

empresarial, qual a vocação da instituição. 

Ainda para Kanaane et al Rodrigues (2016, P. 105), existem várias ferramentas de 

gestão que contribuem para nortear as ações de uma empresa. Lembrando sempre que esse rol 

de ferramentas não esgota todo arsenal existente no mundo dos negócios, muito menos define 

como as melhores, e sim como importantes, uma vez que a gestão estratégica da empresa 

contempla reconhecimento de competências da organização e pessoas, portanto, deve-se 

considerar muito além da questão técnica de ferramentas. 
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4.3 Missão 

 

Segundo Churchill et al Peter (2014, P.88), a missão de uma organização é seu 

propósito, sua razão de ser. Em muitas empresas, em especial nas relativamente novas, a 

administração ainda não refletiu formalmente sobre qual é ou deveria ser a missão da 

organização. 

Muitas vezes a pessoa que dá início a uma empresa, tem uma ideia para um produto ou 

serviço e a organização simplesmente cresce a partir daí. 

“Muitas vezes, quando a empresa, cresce, a visão do fundador não é mais suficiente 

para guia-la. Talvez a organização acumule recursos para investir, mas não saiba 

claramente escolher uma oportunidade em lugar de outra. Nas palavras de Guy 

Kawasaki da Apple, essa omissão é arriscada: “se você não souber o que está 

procurando, então a ânsia por enlouquecer a concorrência pode acabar virando um 

fim em si mesmo, o que geralmente é destrutivo porque você se esquece do cliente. 

” Quando a administração sentir a necessidade de um senso de direção e estiver 

pronta para beneficiar-se do planejamento estratégico, ela precisará refletir sobre o 

propósito da organização. A consideração formal do que representa a organização 

resulta no desenvolvimento de uma declaração de missão, o propósito específico da 

organização. ” Churchill et al Peter (2014, P.88) 

Para Kotler (2011, P.76), uma organização existe para realizar algo: fabricar carros, 

emprestar dinheiro, fornecer alojamento noturno e assim por diante. Geralmente, sua missão 

específica ou propósito é clara desde o início do negócio. 

“No decorrer do tempo, alguns gerentes podem perder interesse pela missão ou ela 

pode perder relevância em função de mudanças das condições de mercado. A missão 

pode tornar-se obscura à medida que a organização acrescenta novos produtos a seu 

portfólio. Quando a administração sente que a organização está desviando-se de sua 

missão, deve renovar sua busca de propósito.” Kotler (2011, P.76) 

 

4.4  Segmentação de Mercado 

 

De acordo com Duschitz et al Farias (2015, P.88), os profissionais de marketing eram 

orientados a produzir e comercializar produtos e serviços para os mercados em sua amplitude 

máxima, desconsiderando os ganhos advindos do trabalho com nichos específicos do 

mercado. 
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“Hoje sabe-se que segmentar os mercados consumidores de uma empresa é uma das 

formas mais objetivas de conseguir êxito nas suas estratégias de negócio, pois 

possibilita que sejam identificados os grupos prioritários de clientes que irão receber 

os esforços dirigidos das ações de marketing. As atividades de segmentação estão 

cada vez mais ligadas às inovações tecnológicas que influenciam os ambientes de 

negócios das empresas. Com a internet, é possível realizar um verdadeiro 

escaneamento dos clientes em poucos instantes. As diversas mídias sociais 

existentes possibilitam a seleção de grupos de clientes cada vez menores, e ao 

mesmo tempo cada vez mais homogêneos, o que tem tornado a ação dos 

profissionais de marketing mais eficiente, rápida e menos custosa para as empresas. 

Após a seleção de mercados-alvo, o profissional deve propor as estratégias de 

posicionamento da empresa frente aos clientes. ” Duschitz et al Farias (2015, P.88-

89) 

Segundo kanaane et al Rodrigues (2016, P.11), além de possibilitar que as empresas e 

profissionais liberais conheçam melhor seu cliente, a segmentação também permite que o 

mercado seja quantificado, a abrangência para atendimento dos consumidores e clientes, 

maior eficácia no desenvolvimento das estratégias do composto de marketing, maior 

assertividade no posicionamento das empresas, escritórios e consultórios. 

Para segmentar-se um determinado mercado, é necessário seguir três etapas que são: o 

levantamento de dados, estágio de análise desses dados e determinação do perfil. 

 O levantamento de dados se baseia em uma busca de dados secundários, 

entrevistas informais e discussões em grupo, com o intuito de identificar o que 

motiva a compra. 

 A análise de dados, é identificado as variáveis que apresentam alto grau de 

correlação pelas análises de fatores. 

 Na determinação do perfil, cada segmento deve ter seu perfil traçado em 

termos de aspectos como: atitudes, comportamentos, características 

demográficas e psicográficas, hábitos de consumo e de mídia. 

Nota-se, assim, a importância de uma análise criteriosa do ponto de vista estratégico e 

do marketing. 

Conforme Lima (2015, P.7), poucas empresas podem representar tudo para todas as 

pessoas. Em vez de competir interfronteiras, a maioria das empresas identificará e visará aos 

segmentos de mercado mais atrativos, a que pode atender eficazmente. A variação das 

necessidades dos consumidores é o principal motivo para a segmentação de mercado. 
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4.5  Planejamento de Marketing 

 

Segundo Kanaane et al Rodrigues (2016, P.102), partindo-se da definição de 

planejamento estratégico de Kotler (2000), na qual o autor discorre sobre os níveis de 

organização empresarial e deixa claro o papel dos gestores do alto escalão em definir, na 

esfera estratégica, os rumos da organização, no planejamento de marketing deve ser 

considerado o desdobramento também em nível estratégico. 

“O planejamento deverá orientar os cuidados que a empresa deve dedicar à sua 

marca, ao relacionamento com o cliente e à busca pelo seu atendimento pleno, ações 

de fidelização, além de auxiliar o relacionamento entre setores e colaboradores, 

através de programas de endomarketing, por exemplo, que criam condições 

favoráveis de trabalho que refletirão nos índices positivos de clima organizacional, 

inovação e consequentemente no produto final. Também no planejamento de 

marketing definem-se todas as estratégias a serem adotadas junto às variáveis 

empresariais sobre as quais tem-se controle. O planejamento direcionará também as 

ações para se estabelecer o mais perfeito posicionamento de produtos e serviços, 

desejados pelo cliente-alvo. ” Kanaane et al Rodrigues (2016, P.103) 

Para Churchill et al Peter (2014, P.20), planos de marketing são documentos criados 

por organizações para registrar os resultados e conclusões das análises ambientais e detalhar 

estratégias de marketing e os resultados pretendidos por elas. A parte de estratégia de 

marketing dos planos incluem formulações de objetivos de marketing, análises dos clientes e 

mercados e compostos de marketing sugeridos para atingir os objetivos. 

 

4.6 Gestão de Marketing 

 

De acordo com Kanaane et al Rodrigues (2016, P.173), mesmo nesse ambiente 

competitivo da atualidade, ainda veem-se muitas empresas que não fazem uso eficaz do 

marketing, notadamente as organizações pequenas e médias. Grande parte delas acredita que 

ações mercadológicas são caras e trazem pouco resultado, exigindo estruturas complexas. Não 

é preciso ter um departamento de marketing para ser orientado para o cliente. 

“Percebe-se que os autores ressaltam que, em se tratando de marketing todos na 

empresa têm certo grau de responsabilidade, principalmente os gestores. No caso 

das empresas pequenas e médias, o marketing pode ser administrado pelo principal 

executivo, ou então por um profissional que administre tanto as vendas quanto o 

marketing, pois são áreas complementares e extremamente sinérgicas. No 

planejamento e na organização de suas equipes, o gestor de marketing, muitas vezes 

junto com profissionais de recursos humanos, analisa as necessidades de cada setor 

para definir o tamanho da equipe.” Kanaane et al Rodrigues (2016, P.173-174) 
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4.7 Stakeholders 

 

A empresa tem de definir seus stakeholders e suas necessidades como primeira etapa 

em busca do alto desempenho. 

Para Kotler (2011, P.73), tradicionalmente, a maioria das empresas dedica grande 

atenção a seus stakeholders. Entretanto, hoje, elas estão reconhecendo cada vez mais que a 

menos que outros stakeholders – consumidores, funcionários, fornecedores, distribuidores – 

sejam atendidos, o negócio nunca poderá render dividendos suficientes para recompensar os 

acionistas. Assim, se os funcionários, consumidores, revendedores e fornecedores não 

estiverem satisfeitos, provavelmente, não haverá qualquer lucro. 

“A empresa deve lutar para satisfazer as expectativas mínimas de seus acionistas. Ao 

mesmo tempo, pode visar à entrega de satisfação acima do mínimo para 

stakeholders diferentes. Por exemplo, a empresa pode ter como objetivo encantar 

seus consumidores, atender às expectativas de seus funcionários e entregar um nível 

razoável de satisfação a seus fornecedores. Ao estabelecer esses níveis, deve ser 

cuidadosa para não violar o senso de justiça dos vários grupos de stakeholders sobre 

o tratamento relativo que estão recebendo. Há um relacionamento dinâmico 

conectando os grupos de stakeholders. A empresa progressista cria um alto nível de 

satisfação junto a seus funcionários, o que os leva a trabalhar em melhorias 

continuas e em novas inovações. O resultado é produtos e serviços da mais alta 

qualidade que geram maior satisfação dos consumidores.” Kotler (2011, P.73). 

4.8 Benchmarking 

 

O benchmarking é um processo de comparação de produtos, serviços e práticas 

empresariais, e é um importante instrumento de gestão das empresas e é realizado através 

pesquisas para comparar as ações de cada empresa. 

Segundo Zenone (2013, P. 21), uma das maneiras de avaliar a competitividade e o 

desempenho de determinada empresa é compará-la a outras empresas concorrentes ou 

competidoras indiretas. Essa técnica de superação, que se baseia nas melhores práticas de 

mercado e conduz ao desempenho superior da organização, denomina-se benchmarking. 

Ainda segundo Zenone (2013, P.21), o benchmarking é um processo contínuo de 

comparação dos produtos, serviços e práticas empresariais entre os mais fortes concorrentes 

ou empresas reconhecidas como líderes. É um processo de pesquisa que permite realizar 

comparações de processos e práticas companhia-a-companhia para identificar o melhor do 

melhor e alcançar um nível de superioridade ou vantagem competitiva. 
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O benchmarking é baseado em quatro etapas: 

 Planejamento; 

 Coleta de dados; 

 Análise de dados; 

 Adaptação e melhoria. 
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5 METODOLOGIA 

 

De acordo com Martins (2014) feita a escolha do material bibliográfico, que se dará 

durante todo o processo da pesquisa, o passo seguinte será a leitura crítica e documentação do 

material selecionado. 

Conforme Marconi et al Marconi (2014) a pesquisa bibliográfica ou de fontes 

secundarias é a que especificamente interessa a este trabalho. Trata-se de levantamento de 

toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e impressa 

escrita. 

Segundo Gil (2008) Pesquisa descritiva, descrever as características de determinadas 

populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. Ex.: 

pesquisa referente à idade, sexo, procedência, eleição etc. 

 

5.1 Tipos de pesquisa 

 

A Pesquisa realizada quanto a sua natureza, é básica e aplicada, gerando conhecimento 

específico. 

É de aplicabilidade descritiva, a fim de resolver um problema definido. 

Seus procedimentos são de caráter bibliográfico e de campo, aplicada a um estudo de 

caso específico, relacionada à metodologia de trabalhos científicos, tendo como foco principal 

o tema: PLANO DE MARKETING NA EMPRESA FACULDADE DO INSTITUTO 

BRASIL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – FIBRA. 

 

5.2 População e amostra 

Para alcançar o objetivo proposto, a pesquisa foi realizada junto aos discentes da 

FIBRA. A população submetida a pesquisa em questão, foi de 50 (cinquenta) pessoas de 

forma aleatória. 

. 

5.3 Métodos 
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Os dados dos resultados da pesquisa serão estudados e concluídos com base em 

pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, onde recorreu-se a artigos, livros e periódicos. 

 

5.4 Delimitação da pesquisa 

 

A pesquisa ocorrerá na cidade de Anápolis, estado de Goiás. 
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6. ANÁLISE DE DADOS 

 

Nesta seção serão apresentados os principais resultados da análise e coleta de dados 

obtidos com a aplicação de questionário no campus da Faculdade FIBRA. Foram 

entrevistados 50 acadêmicos da instituição de idades variadas, entre homens e mulheres 

escolhidos de forma aleatória sendo que foram selecionados 20 (vinte) acadêmicos do curso 

de direito, 10 (dez) acadêmicos do curso de farmácia, 08 (oito) de ciências contábeis, 06 (seis) 

de enfermagem e 06 (seis) de administração, respondendo a um total de 20 questões. 

De acordo com a pesquisa realizada, sendo como primeira pergunta do questionário: 

“Em qual idade você se encaixa?” Assim sendo possível definir em qual faixa etária se 

encontra a maior parte dos acadêmicos. É possível analisar as informações acima descritas, 

observando o quadro e o gráfico logo abaixo: 

 

Quadro 1 – Faixa Etária. 

Pergunta 01 Quantidade 

Abaixo de 20 anos 7 

Entre 21 e 30 anos 26 

Entre 31 e 40 anos 9 

Entre 41 e 50 anos 6 

Acima 50 anos 2 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Gráfico 01 – Faixa Etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017)  
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Abaixo de 20 anos Entre 21 e 30 anos Entre 31 e 40 anos
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De acordo com os dados apresentados no gráfico, observa-se que 52% dos acadêmicos 

entrevistados tem entre 21 anos e 30 anos, 18% tem entre 31 e 40 anos, 14% tem idade abaixo 

de 20 anos, 12% tem entre 41 e 50 anos e 4% tem acima de 50 anos. 

 

Quadro 02 – Tempo que o acadêmico levou para iniciar sua graduação após o termino 

do ensino médio. 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Gráfico 02 – Tempo que o acadêmico levou para iniciar sua graduação após o termino 

do ensino médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

É possível observar que com 46% dos acadêmicos entrevistados levaram menos de 1 

(um) ano para iniciar sua graduação após o termino do ensino médio, 38% levaram entre 02 

(dois) à 10 (dez) anos, 12% levaram 11 (onze) á 20 (vinte) anos e apenas 4% levou mais de 21 

(vinte um) anos para dar início a sua graduação. 

 

 

Pergunta 02 Quantidade 

Menos de 1 ano 23 

Entre 2 e 10 anos 19 

Entre 11 e 20 6 

Acima de 21 anos 2 

Menos de 1 ano

46%

Entre 2 e 10 

anos

38%

Entre 11 e 20

12%

Acima de 21 

anos

4%

Tempo para início da Graduação

Menos de 1 ano Entre 2 e 10 anos Entre 11 e 20 Acima de 21 anos
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Quadro 03 - Qual curso o acadêmico entrevistado está fazendo. 

Pergunta 03 Quantidade 

Administração 6 

Ciências Contábeis 8 

Direito 20 

Enfermagem 6 

Farmácia 10 

 Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Gráfico 03 - Qual curso o acadêmico entrevistado está fazendo. 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Nota-se que 40% dos entrevistados são do curso de Direito devido ao curso ser o com 

mais turmas na instituição, 20% são do curso de Farmácia, 16% de Ciências Contábeis, 12% 

de Enfermagem e 12% de Administração. 

 

Quadro 04 – Qual mídia utilizada para conhecer a Faculdade FIBRA. 

Pergunta 04 Quantidade 

TV 4 

Rádio 3 

Internet 12 

Panfletos 2 

Familiares 8 

Amigos 23 

Outdoor 5 

      Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Gráfico 04 - Qual mídia utilizada para conhecer a Faculdade FIBRA. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Nota-se que nos dados apresentados no Gráfico 04 que a principal mídia utilizada para 

alcançar os acadêmicos foi a “Amigos” com 40%, internet com 21%, familiares com 14%, 

outdoor com 9%, TV 7%, rádio 5% e panfletos 4%. 

 

Quadro 05 – O acadêmico conhece alguém que estuda ou estudou na instituição antes 

de ingressar na faculdade. 

 

Pergunta 05  Quantidade 

Sim 46 

Não 4 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Gráfico 05 - O acadêmico conhece alguém que estuda ou estudou na instituição antes 

de ingressar na faculdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Observa-se que 92% dos acadêmicos entrevistados conhecem alguém que estuda ou 

estudou na Instituição antes de ingressar e 8% NÃO. 

 

Quadro 06 – O acadêmico trabalha? 

Pergunta 06 Quantidade 

Sim 40 

Não 10 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Pais

80%

Tios

0%

Marido/Esposa

20%
Padrinhos

0%

Quem Custeia o Acadêmico

Pais Tios Marido/Esposa Padrinhos

Gráfico 06 - O acadêmico trabalha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

Foi constatado que 80% dos acadêmicos entrevistados trabalham e 20% não estão 

trabalhando. 

 

Quadro 07 – Se não trabalha, quem o custeia? 

Pergunta 07 Quantidade 

Pais 8 

Tios 0 

Marido/Esposa 2 

Padrinhos 0 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Gráfico 07 - Se não trabalha, quem o custeia? 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Observa-se que 80% dos que não estão trabalhando são custeados pelos pais e 20% 

pelo marido ou esposa. 

 

Quadro 08 - O acadêmico sabe que a fibra oferece bolsas de estudos? 

Pergunta 8 Quantidade 

Sim 31 

Não 19 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Gráfico 08 - O acadêmico sabe que a fibra oferece bolsas de estudos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

De acordo com o Gráfico 08, verifica-se que 62% dos acadêmicos estão cientes das 

bolsas oferecidas pela instituição e 32% não tem conhecimento. 

 

Quadro 09 – Bolsas de estudos que o acadêmico reconhece como viável. 

Pergunta 09 Quantidade 

OVG 28 

ACIA 6 

INSTITUCIONAL 10 

PROUNI 14 

FIES 26 

OUTRAS 6 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Gráfico 09 - Bolsas de estudos que o acadêmico reconhece como viável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Segundo os dados apresentados no Gráfico 09, 31% dos acadêmicos reconhece a OGV 

como bolsa de estudos viável, 29% FIES, 15% PROUNI, 11% INSTITUICIONAL, 7% ACIA 

e 7% OUTRAS, lembrando que nessa questão alguns acadêmicos responderam mais de uma 

opção. 

Quadro 10 - As mensalidades possuem valores acessíveis? 

Pergunta 10 Quantidade 

Sim 30 

Não 20 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

Gráfico 10 - As mensalidades possuem valores acessíveis? 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Segundo dados apresentados no Gráfico 10, 60% dos acadêmicos acham os valores 

das mensalidades acessíveis e 40% NÃO. 

 

Quadro 11 – Qual valor está dentro das possibilidades do acadêmico? 

Pergunta 11 Quantidade 

 R$                         300,00  17 

 R$                         400,00  10 

 R$                         500,00  18 

 R$                         600,00  11 

 R$                         700,00  0 

 R$                         800,00  0 

 R$                         900,00  4 

 Acima de          R$ 1000,00  2 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Gráfico 11 - Qual valor está dentro das possibilidades do acadêmico? 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Uma das questões foi pensada de modo em que fosse possível analisar as condições 

dos acadêmicos em relação ao valor das mensalidades. De acordo com os números, 29% 

podem pagar até R$ 500,00, 27% até R$ 300,00, 16% até R$ 400,00, 18% até R$ 600,00, 7% 

R$ até 700,00 e 3% podem pagar acima de R$ 1000,00. Salientando que nesse quesito alguns 

acadêmicos responderam mais de uma opção. 
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Quadro 12 – A instituição oferece boas condições para pagamento das mensalidades? 

 

Pergunta 12 Quantidade 

Ruim 5 

Regular 24 

Bom 18 

Ótimo 3 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Gráfico 12 - A instituição oferece boas condições para pagamento das mensalidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Segundo os dados do Gráfico 12, referente as condições de pagamentos das 

mensalidades, 48% dos entrevistados afirmam que é regular, 36% que é BOM, 10% RUIM e 

6% OTIMO. 

 

Quadro 13 – Localização do campus é de fácil acesso? 

Pergunta 13 Quantidade 

Sim 29 

Não 21 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Gráfico 13 – Localização do campus é de fácil acesso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Para 58% dos acadêmicos, a localização do Campus é de fácil acesso e para 42% 

NÃO. 

 

Quadro 14 – Qual o meio de locomoção que o acadêmico utiliza? 

Pergunta 14 Quantidade 

Automóvel próprio 17 

Automóvel de 

amigo 5 

Vam 5 

Ônibus 26 

Fretado 1 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Gráfico 14 - Qual o meio de locomoção que o acadêmico utiliza? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Observa-se nos dados apresentados no Gráfico 14, que 48% dos acadêmicos vão para 

a faculdade de Ônibus, 32% de Automóvel Próprio, 9% de Automóvel de Amigo, 9% de Vam 

e 2% de Veículo Fretado. 

 

Quadro 15 - Seria vantajoso a implantação de cursos de pós-graduação? 

Pergunta 15 Quantidade 

Sim 47 

Não 3 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Gráfico 15 - Seria vantajoso a implantação de cursos de pós-graduação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Para 94% dos acadêmicos, SIM, seria vantajoso a implantação de cursos de Pós-

Graduação na Instituição e apenas 6% dizem que NÃO. 

 

Quadro 16 – O acadêmico indicaria a FIBRA?  

Pergunta 16 Quantidade 

Sim indicaria 28 

Talvez indicaria 19 

Não indicaria 3 

 Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Gráfico 16 - O acadêmico indicaria a FIBRA? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Nesse quesito foi perguntado ao acadêmico se ele indicaria a Instituição e 56% 

responderam que SIM INDICARIA, 38% que TALVEZ INDICARIA e 6% que NÃO 

INDICARIA. 

 

Quadro 17 – Qual tipo de promoção seria interessante para que a FIBRA atenda melhor seus 

acadêmicos? 

Pergunta 17 Quantidade 

Descontos por indicação 17 

Descontos de matricula 11 

Parcerias empresas 14 

Bolsa institucional 31 

 Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

  

Sim Indicaria

56%

Talvez 

indicaria

38%

Não Indicaria

6%

O Acadêmico Indicaria a FIBRA?

Sim Indicaria Talvez indicaria Não Indicaria



 53 
 

Gráfico 17 - Tipos de promoção que seria interessante para que a FIBRA atenda melhor seus 

acadêmicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Segundo o Gráfico 17 em relação aos tipos de promoção, pode-se observar que 43% 

dos acadêmicos responderam Bolsa Institucional, 23% Descontos por Indicação, 19% 

Parcerias Empresas e 15% Descontos de Matricula. Destacando que alguns acadêmicos 

responderam mais de uma opção. 

 

 Quadro 18 – A FIBRA atende suas expectativas como acadêmico? 

Pergunta 18 Quantidade 

Sim 29 

Não 8 

Talvez 13 

 Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Gráfico 18 - A FIBRA atende suas expectativas como acadêmico? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

De acordo com o Gráfico 18, 58% dos entrevistados apontaram que Sim, a FIBRA 

atende suas expectativas como acadêmico, 26% responderam que talvez e 16% disseram que 

Não. 

 

Quadro 19 – O acadêmico teria interesse por algum seguro que possa custear suas 

mensalidades caso fique desempregado? 

Pergunta 19 Quantidade 

Sim 38 

Não 12 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Gráfico 19 - O acadêmico teria interesse por algum seguro que possa custear suas 

mensalidades caso fique desempregado ou passe por dificuldades financeiras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Segundo os dados do Gráfico 19, conclui-se que 76% dos acadêmicos teriam interesse 

em um seguro para manter suas mensalidades em dias e 24% responderam que Não. Foi 

observado que os que marcaram Não, pelo fato de que um seguro poderia aumentar seus 

custos. 
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No questionário, mais especificamente na questão 13 foi pedido para que o acadêmico 

indicasse um curso que ele entende como interessante para a Instituição implantar sendo 

atraente para ele e outros candidatos. Podemos observar que conforme quadro 20 o curso mais 

indicado foi Engenharia Civil com 09 (nove) escolhas.  Nesta questão 07 (sete) acadêmicos 

não quiseram responder, também observamos que 02 (dois) acadêmicos solicitaram que seja 

fortalecido o curso de Enfermagem, por entenderem ser uma boa opção. 

Abaixo quadro completo das respostas obtidas nesta questão. 

 

Quadro 20: Opções de cursos interessantes para os acadêmicos 

CURSO INDICAÇÕES 

 Engenharia Civil  9 

 Medicina  6 

 Agronomia  

 Educação Física 

4 

 Estética 

 Medicina Veterinária 

 Nutrição 

 Pedagogia 

 Psicologia 

 Recursos Humanos 

 Pós-Graduação Stricto Sensu 

(Mestrado/Doutorado) 

2 

 Arquitetura 

 Biomedicina 

 Engenharia da Produção 

 Engenharia de Software 

 Fisioterapia 

 Gastronomia 

 Logística 

 Odontologia 

1 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Na questão de número 14 do questionário, foi perguntado se seria vantajoso a 

implantação de cursos de Pós-graduação nas áreas já existentes na Instituição e foi pedido ao 

final da questão se o acadêmico indicaria algum. Pode-se observar de acordo com o Quadro 

21 as opções de Pós-Graduação que os acadêmicos entrevistados indicaram. 

Quadro 21: Opções de cursos de Pós-Graduação 

Cursos de pós-graduação (Lato Sensu) Indicações 

Direto 5 

Direito Constitucional 3 

Farmácia 3 

UTI Neonatal 2 

Pós nas áreas que já existam graduação na Instituição 2 

Urgência e emergência 
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Obstetrícia 

Estética 

Vacinas 

Psicologia 

Centro Cirúrgico 

Direito Público 

Direito Penal 

Controladoria 

Área Fiscal 

APH – Atendimento Pré-Hospitalar 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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No Gráfico 16, referente à questão de número 15 do questionário aplicado, foi 

perguntado se o acadêmico indicaria a FIBRA e o porquê de tal resposta. Abaixo, Quadro 

completo com as respostas dadas pelos acadêmicos que responderam SIM, observando que 

não foram todos os acadêmicos que responderam e que alguns deram mais de uma resposta. 

 

Quadro 22: Acadêmicos que responderam que Sim Indicaria a FIBRA. 

Respostas Quantidade 

Ensino de qualidade. 6 

Boa equipe de docentes. 4 

Atende as necessidades do acadêmico. 3 

Curso de Enfermagem tem chance de melhoria.  

 

1 

Boa estrutura. 

Houve melhora no curso de Farmácia. 

Tem compromisso com os acadêmicos. 

Boa localização, sem problemas com trânsito. 

Não respondeu. 12 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Quadro 23: Acadêmicos que responderam que Talvez Indicaria a FIBRA. 

Respostas Quantidade 

A Instituição deixa a desejar em alguns aspectos 4 

O curso de Direito é bom, os outros nem tanto  

 

 

 

1 

Indicaria para os cursos de Direito e Farmácia 

Deveria haver investimento no curso de Enfermagem 

Nem sempre atende as necessidades do acadêmico 

Há algumas deficiências 

Professores qualificados 

Pagamento acessível 

Muitas falhas administrativas 

Bom ensino 

Não respondeu 7 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Quadro 24: Acadêmicos que responderam que Não Indicariam a FIBRA. 

Respostas Quantidade 

Falta de profissionalismo  

1 Pouco caso com o acadêmico 

Nenhum apoio a pesquisas 

Não respondeu 2 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

No Gráfico18, foram apresentados os dados referentes às expectativas dos 

acadêmicos, se a mesma é ou não atendida. Podemos conferir logo abaixo as respostas dadas 

pelos discentes. 

 

Quadro 25: Acadêmicos que responderam: Sim, suas expectativas são atendidas. 

Respostas Quantidade 

Qualidade do Corpo Docente 4 

Oferece os meios necessários para graduação 2 

Bom curso  

 

1 

Estrutura viável para aprendizado 

Plano de ensino adequado ao MEC 

Ótimos resultados ENADE e OAB 

A lanchonete tem de melhorar 

Site, EAD, muito desorganizado 

Não responderam 19 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Quadro 26: Acadêmicos que responderam: Talvez, suas expectativas são atendidas. 

Respostas Quantidade 

Poderia haver mais cursos e atividades extracurriculares 2 

Ouvir mais a opinião dos acadêmicos 2 

Poderia ser mais seletivo em relação ao corpo docente  

 

 

 

1 

Falta de professores com domínio na área de contabilidade 

Melhorar os métodos de ensino 

Falta parceria com empresas 

Oferecer mais aulas práticas 

Deixa a desejar em alguns aspectos 

Biblioteca e laboratórios fracos e insuficientes p/ aprendizado 

Falta de interesse ao atendimento do acadêmico 

A Instituição pode melhorar 

Não responderam 4 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Quadro 27: Acadêmicos que responderam: Não, suas expectativas não são atendidas. 

Respostas Quantidade 

Dificuldade na comunicação  

 

 

 

1 

Falta de flexibilidade em relação aos acadêmicos que estão devendo matéria 

Necessidade de mais aulas práticas na área da saúde 

O curso de enfermagem deixa a desejar 

Professores incapacitados 

Coordenador (a) de curso sem ideias 

Biblioteca e site da faculdade insuficiente para atender as necessidades dos 

acadêmicos 

Não responderam 4 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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No questionário, mais especificamente na questão de número 18 foi pedido para que o 

acadêmico opinasse sobre possíveis melhorias que a FIBRA possa está realizando para que o 

atenda melhor. Podemos observar conforme o Quadro 28 que 12 (doze) acadêmicos não 

responderam e os demais que responderam, deram mais de uma resposta. 

Abaixo quadro completo com as respostas dos acadêmicos: 

 

Quadro 28: Opinião dos acadêmicos sobre possíveis melhorias para a FBRA: 

Respostas Quantidade 

Secretaria 11 

Ações Sociais 7 

Laboratórios  

6 Parceria com empresas para os alunos conseguirem emprego/estágio, 

colocando em pratica o aprendizado em sala de aula. 

Atualização da biblioteca  

5 

 

Estrutura/Instalações 

Site 

Lanchonete  

 

4 

 

 

Mobilidade 

Novos cursos 

Construção de uma quadra poliesportiva 

Melhorar os métodos de ensino 

Facilitar o contato dos acadêmicos com a coordenação e a direção 

Melhora nos cursos de exatas  

3 

 

Melhorar laboratório de informática 

Direção 

Aulas práticas 

Atualizar os computadores do NPJ  

 

 

2 

 

 

 

Solicitar que os porteiros/vigias não expulsem os alunos antes das 22:30, 

pois muitos são de outra cidade e esperam o ônibus 

Agilidade nos processos 

Ar condicionado nas salas 

Valorização do curso de Enfermagem 

Mais professores no curso de Ciências Contábeis 
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Elevador  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Área para estudar 

Limpeza 

Mais publicidade 

Cumprir com promessas acordadas 

Localização 

Investimentos nos cursos existentes na Instituição 

Agilidade na entrega dos certificados 

Falta de apoio a pesquisas 

Mudança de alguns professores 

TCC a partir do 8º período e não no 9º 

Não responderam 12 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Do total de 50 acadêmicos entrevistados, 35 (trinta e cinco) estabelecem residência na 

cidade de Anápolis, enquanto os outros 15 (quinze) são de cidades vizinhas. 

Abaixo quadro e gráfico das informações acima citadas. 

Quadro 29 - Cidades em que os acadêmicos moram: 

Cidade Quantidade 

 Anápolis 35 

 Jaraguá 3 

 Silvânia 3 

 Abadiânia 2 

 Alexânia 1 

 Cocalzinho de Goiás 1 

 Leopoldo de Bulhões 1 

 Vianópolis 1 

 Goianápolis 1 

 Pirenópolis 1 

 Não respondeu 1 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Gráfico 20 - Cidades em que os acadêmicos residem: 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Dos 50 (cinquenta) entrevistados, 35 (trinta e cinco) acadêmicos residem na cidade de 

Anápolis e estão divididos em 30 bairros diferentes. 

Abaixo quadro completo com os bairros em que os entrevistados residem. 

 

Quadro 30 – Bairros de Anápolis em que os entrevistados residem: 

Bairros Quantidade 

Jaiara 2 

Jardim São Paulo 2 

Industrial 2 

Centro 2 

Arco Verde 2 

Jardim Esperança 1 

Santa Clara 1 

Vila Formosa 1 

Bandeiras 1 

Parque Brasília 1 

Progresso 1 

Santo Antônio 1 

Morada Nova 1 

Residencial Pedro Ludovico 1 

Geovani Braga 1 
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70%

Jaraguá

6%

Silvânia

6%

Abadiânia

4% Alexânia

2%

Cocalzinho de 

Goiás
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Parque São João 1 

Setor Sul 1 

Jardim Santa Cecília 1 

Jardim Eldorado 1 

Filostro 1 

Recanto do Sol 1 

Batista 1 

Vila Norte 1 

Residencial Alfredo Abraão 1 

Santo Expedito 1 

Jk Nova Capital 1 

Jundiaí 1 

Alto da Bela Vista 1 

Polocentro 1 

Jardim Nações Unidas 1 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Dos 30 (trinta) bairros de onde os acadêmicos se deslocam para a FIBRA, 5 (cinco) 

bairros estão localizados na região norte, 6 (seis) na região oeste, 7 (sete) na região leste e 12 

(doze) na região sul. 

Abaixo quadro e gráfico completo sobre as informações acima citadas. 

 

Quadro 31 – Regiões de Anápolis de onde os acadêmicos se deslocam para chegar a 

FIBRA. 

Região Quantidade 

Região Sul 12 

Região Norte 5 

Região Leste 7 

Região Oeste 6 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 
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Gráfico 21 - Regiões de Anápolis de onde os acadêmicos se deslocam para chegar a 

FIBRA. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

 

Nota-se que a maior parte dos entrevistados que residem na cidade de Anápolis estão 

localizados na região sul com 40%, região em que a FIBRA está localizada, em segundo vem 

a região leste com 23%, subsequentemente a região oeste com 20% e região norte com 17% 

sendo que a última é a região mais distante da instituição. 
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Abaixo, mapa geográfico de Anápolis com as regiões de onde os acadêmicos se 

deslocam para chegar a FIBRA. 

Figura 02: Mapa de Anápolis. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps (2017) 
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7. PROPOSTAS DE MELHORIAS 

 

A proposta do presente trabalho foi a de criar um plano de marketing para a Faculdade 

FIBRA. Através de pesquisa bibliográfica e de campo, aplicando questionário, analisando as 

respostas e avaliando o grau de satisfação do corpo discente para com a Instituição, para 

assim definir o seu público-alvo. Em um mercado relativamente padronizado, a vantagem 

competitiva passa a ser proveniente de uma estratégia em busca de uma melhor forma como a 

Instituição é vista e divulgada, e para tal fez-se necessário a mensuração das percepções dos 

discentes atualmente matriculados em relação aos aspectos que compõem a FIBRA. 

Os resultados obtidos possibilitaram entender que os discentes de maneira geral, 

mostram-se satisfeitos com a Instituição e o plano de ensino adotado, mas visando um 

possível potencial de melhora em cada curso. 

Observa-se que, em sua maioria, os resultados que precisam de melhorias, refletem em 

um relacionamento mais próximo da Instituição para com os acadêmicos, podendo assim 

identificar as principais necessidades dos mesmos, pois são o principal patrimônio da 

Instituição, porque são os próprios discentes a principal forma de divulgação da FIBRA, 

demonstrando o quanto é importante e eficaz o marketing boca-a-boca. 

A sugestão para esta estratégia consiste em diferenciar o atendimento, o preço ofertado 

nos cursos, mais facilidades na forma de pagamento, criação de promoções e descontos, 

buscar parcerias com empresas gerando oportunidades de empregos para os discentes, 

investimentos em laboratórios, deste modo por assim dizer, superando as expectativas dos 

acadêmicos.  

Criando algo que seja considerado um referencial no mercado que está inserido, dessa 

forma o ponto-chave para a estratégia na diferenciação e a obtenção de uma vantagem 

competitiva que seja rapidamente percebida. 
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8 CONCLUSÃO 

 

O propósito de tal estudo foi esclarecer as perguntas apresentadas na problemática, a 

fim de entender o contexto no qual a Faculdade FIBRA se encontra, de maneira a 

compreender as necessidades e a satisfação do corpo discente. 

O mercado se encontra cada vez mais exigente e sedento por excelência no que diz 

respeito a educação superior, no qual a imagem vivenciada pelos discentes será o reflexo do 

que a Instituição pode oferecer e sua satisfação ou insatisfação serão o termômetro que 

apontará o quanto o mesmo estará disposto a permanecer nesse relacionamento. As entrevistas 

em profundidade foram as guias principais para a realização deste trabalho. 

Com base em conceitos de alguns autores importantes que retratam a bibliografia do 

tema, caracterizam-se os princípios para um bom planejamento estratégico de marketing, no 

qual se leva em conta os clientes que o mercado encontra e como atrair sua atenção para o 

serviço ofertado. 

Assim fica definido o quão importante é a elaboração de um Plano de Marketing, 

podendo minimizar falhas e propor melhorias, tornando a empresa menos vulnerável à 

possíveis crises, pois estas podem ser previstas com antecedência, também sendo possível 

superar concorrentes planejando cuidadosamente seus produtos e serviços. 
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ANEXOS 

 

Cronograma de Execução 

  Ano: 2017 

Atividades 

JA

N 

FE

V 

MA

R 

AB

R 

MA

I 

JU

N 

AG

O 

SE

T 

OU

T 

NO

V 

DE

Z 

1. Pesquisa do Tema 

 

                    

2. Levantamento bibliográfico   X X                 

3. Leitura e registro da 

bibliografia     X X X             

4. Elaboração do Projeto de 

Pesquisa     X X X             

5. Apresentação do Projeto       X    X           

6. Complementação da 

pesquisa bibliográfica             X         

7. Coleta e registro dos dados               X X     

8. Análise e discussão dos 

dados                 X     

9. Elaboração da análise do 

estudo de caso                 X X   

10. Revisão final do relatório 

final do estágio                   X   

11. Defesa do trabalho de curso                     X 
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