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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um Plano de Comunicação 

Integrada e de Marketing a ser implantado junto a uma metodologia de ensino 

extracurricular para crianças e jovens de 05 a 15 anos desenvolvido pelo 

empreendimento denominado: Pequenos Empreendedores. Também objetiva 

demonstrar como o case “Pequenos Empreendedores” lida com a comunicação 

integrada e de marketing para gerenciar sua marca enquanto empreendimento e 

quantas e quais serão as relações e comunicações existentes dentro e fora da 

corporação. Percebe-se ao final, por meio das diversas relações identificadas 

durante a montagem deste Plano, que a Comunicação Integrada é parte muito maior 

e mais importante que o tradicional Marketing hoje comum em algumas corporações 

e principalmente o quanto estas relações, influenciam diretamente no sucesso ou 

fracasso da organização como um todo. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 O estudo de "Gestão de Pessoas" tem como um de seus pilares o 

desenvolvimento da visão sistêmica nas organizações e nas sociedades onde estão 

inseridas, assim como analisa a importância das comunicações na consolidação dos 

objetivos de quem empreende e de que quem será liderado ou envolvido no 

empreendimento pretendido. 

 Já o resultado de um estudo das Comunicações e de seus envolvidos deve 

suportar um Plano de Marketing melhor direcionado aos seus clientes e usuários, 

assim como uma melhor definição estratégica de Preço, Promoções, Mercado 

inserido e por fim de uma qualificada entrega de produto e/ou serviço. 

 A ideia de falar sobre um dos pilares de um empreendimento, ou seja 

Comunicação e Marketing, surgiu durante o curso de MBA – Gestão Empresarial 

01/14 da Fundação Getúlio Vargas, onde os alunos foram estimulados a 

desenvolver um Plano de Negócio no módulo de Governança Corporativa e 

Sustentabilidade, ministrado pelo Professor Rubens Mazzali, Coordenador do 

Comitê Executivo do Conselho de Administração do Núcleo de Pensamento 

Estratégico do Paraná, diretor e conselheiro em varias empresas do país e autor do 

Livro “Gestão de Negócios Sustentáveis".  

Durante as aulas, fomos desafiados a desenvolver algumas competências 

focadas em empreendedorismo e analisá-las uma a uma em equipe. A atividade, ao 

longo de sua execução, foi apontando algumas dificuldades e conflitos quando o 

assunto eram: pessoas, interessados e envolvidos, desejos e necessidades dos 

consumidores e dos empreendedores. A cada aula, ficava claro o desalinhamento 

dos conceitos do que era suficiente para uma boa comunicação e um bom marketing 

e consequentemente uma boa estratégia de negócio para o empreendimento em 

estudo naquele momento. Ora a relação entre os alunos era positiva, ora era 

negativa. A dúvida então era onde estávamos com dúvidas? Nos conceitos? No 

entendimento das diversidades e interesses? Nas reais necessidades do cliente e do 

empreendedor? 

Este estudo tomou como base a atuação do case de empreendimento 

denominado Pequenos Empreendedores, e traça uma relação entre o que a 

empresa pretende praticar e os conceitos teóricos aqui relatados. 
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No referencial teórico será dado destaque aos estudos e conceitos de 

Marketing e Comunicação Integrada, além da análise do funcionamento da área de 

Comunicação Corporativa do case estudado.  

Revisado os conceitos teóricos praticados em nossa literatura, um plano de 

Marketing abordando a estratégia dos 4Ps foi elaborado com o detalhamento do 

produto que o empreendimento entregará ao cliente final, qual e como se compõe o 

preço final proposto, quem são seus clientes e usuários, qual a relação entre eles e 

como a metodologia será aplicada nas escolas. Também foi detalhada as relações 

do empreendimento com todos os possíveis interessados e envolvidos.  

Por fim, no capítulo 4 é apresentado o estudo de caso do negócio denominado 

Pequenos Empreendedores. O estudo de caso contempla a descrição desse 

negócio bem como a apresentação do exemplo da aplicação do referencial teórico. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 Identificar e avaliar as relações humanas e de negócio tem sido alvo de 

estudo a muitos anos e falar sobre comunicação necessita de muito conhecimento 

sobre quem, como e o que iremos referenciar, o que se pretende estabelecer e 

implantar no empreendimento e o mercado que está inserido. É um processo 

complexo que requer estudo, dedicação e responsabilidade, pois são temas que 

precisam estar sustentados por uma base segura de conceitos teóricos e práticos de 

forma equilibrada. 

 Nesse sentido, apresentar-se-á a perspectiva de vários autores que trataram 

sobre o tema proposto, para fornecer embasamento técnico sobre o que será 

estudado, abordando-se especificamente: plano de comunicação integrada e plano 

de marketing. 

As competências essenciais para uma efetiva comunicação necessitam, 

pontualmente, do que os gestores entendem como suficientes, limitando-se ao que 

sabem a respeito do assunto. Para cada situação, a abordagem e cuidados são 

diferentes, tornando aquela experiência profissional ou de vida deste gestor, às 

vezes insuficientes. Ou seja, a cada nova situação, a cada novo relacionamento ou 

interação humana ou de negócio, far-se-á necessário entender cada vez mais e 

constantemente de pessoas e seus relacionamentos. 

O pensamento que vislumbra de maneira sistêmica os objetivos e as ações 

necessárias para atingi-los precisa ser incorporado por todos, precisa vir de um 

entendimento coletivo, ou seja, entendimento de algo que envolve a participação de 

todos os interessados internos e externos à corporação. A comunicação assertiva é 

a ferramenta de Gestão vital para uniformizar as condições organizacionais e para a 

consolidação dos objetivos dos quais almejamos atingir. 

Para Davel e Vergara (2007), a subjetividade é a condição da possibilidade da 

objetividade. No caso das organizações, os motivos, os processos decisórios, os 

valores e objetivos de cada pessoa devem ser observados como um conjunto de 

ideias posicionais, relacionais, subjetivas e temporárias (Baak e Prasch, 1997, apud 

Vergara, 2007, p. 44). 
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2.1 Comunicação integrada 
 

Entende-se por Comunicação Integrada como sendo um conjunto articulado 

de esforços, ações, estratégias e produtos de comunicação, planejados e 

desenvolvidos por uma empresa ou entidade, com o objetivo de agregar valor à sua 

marca ou de consolidar a sua imagem junto a públicos específicos ou à sociedade 

como um todo. (BUENO, 2010) 

Outros autores ainda conceituam esta comunicação integrada de marketing, 

conforme a definição da American Association of Advertising Agencies citada 

por Kotler (2007, p. 344) 

 

é um conceito de planejamento de comunicação de marketing que 

reconhece o valor agregado de um plano abrangente, capaz de avaliar os 

papéis estratégicos de uma série de disciplinas da comunicação, como, 

propaganda, resposta direta, promoção de vendas e relações públicas, e 

combinar essas disciplinas de modo que ofereçam clareza, coerência e 

impacto máximo nas comunicações, por meio da integração coesa de 

mensagens isoladas.  

 

Percebe-se que, ao pesquisar o assunto em livros e mídias digitais, autores 

associam a comunicação integrada a algo ligado muito diretamente ao marketing, o 

que ao nosso ver acaba ofuscando o real interesse do empreendedor com relação 

ao que de fato ele pretende entregar de forma eficiente e eficaz. Explicando melhor, 

defendo a tese de que comunicação integrada vai além do marketing, e atravessa as 

fronteiras dos interesses de todos os envolvidos no empreendimento. O ato de 

participar, comunicar e envolver toda esta cadeia de relação na conceituação, 

construção, validação, desenvolvimento e entrega do negócio ao cliente, faz a total 

diferença no seu sucesso. 

PIMENTEL (2015) descreve: “Comunicação integrada é a articulação entre a 

comunicação interna (voltada para funcionários), institucional (que cuida da imagem 

pública) e mercadológica (esforços de marketing)". 

Para Isabela, a Comunicação Integrada potencializa o relacionamento da 

empresa com o meio ambiente e seus públicos de interesse.  

Nickels & Wood (1999) dizem que a Comunicação Integrada é interfuncional, 

ou seja, as pessoas de todos os departamentos auxiliam a criar e manter os 
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relacionamentos por meio de seus contatos dentro e fora da organização. Vale 

ressaltar o relacionamento direto que a Comunicação Integrada tem e mantém com 

novos clientes como aos já existentes, ambos importantes para a empresa. 

Os autores também destacam que a comunicação integrada é formada pela 

junção da Comunicação Institucional (Relações Públicas, Marketing Cultural, 

Jornalismo, Assessoria de Imprensa, Identidade Corporativa e Propaganda 

Institucional), Mercadológica (Marketing, Propaganda, Promoção de Vendas como 

Feiras e exposições, Marketing direto, Merchandising e Venda Pessoal) e 

Comunicação Interna, que formam o composto de comunicação organizacional, 

visando gerenciar o bom andamento integrado destas áreas, garantindo ainda uma 

comunicação alinhada com a ética, Missão e Valores da organização, trabalhando 

de forma sustentável a imagem que a empresa deseja passar para o mercado e 

stakeholders. 

Por fim, Nickels & Wood (1999), também defendem que o grande diferencial 

da Comunicação Integrada está em tornar sustentável o ato de dialogar com todos 

os grupos de interesse. Na troca de informações entre estes grupos, é possível 

fortalecer cada relacionamento e fazer a troca de marketing mutuamente benéfica 

para a empresa e o grupo de interesse. 

 

2.2 Plano de marketing 
 

 Gilbert Churchil e Paul J. Peter (2007, p.4 ) definem Marketing como: “...o 

processo de planejar e executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção 

e distribuição de ideias, bens e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas 

individuais e organizacionais. A essência do Marketing é o desenvolvimento de 

trocas em que organizações e clientes participam voluntariamente de transações 

destinadas a trazer benefícios para ambos.” 

  

Plano de marketing é o responsável pela definição dos objetivos e das 

estratégias a serem implantadas para o desenvolvimento de um produto ou serviço 

da empresa no mercado, ele visa definir os meios de implementação operacional e 

de avaliação de resultados (LIMEIRA 2003) 
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2.2.1 PREÇO 

 

 Dentro da estratégia dos 4 P’s de Marketing, o preço é usado como medida 

de avaliação entre diferentes produtos. Deve-se salientar a quantidade monetária 

cobrada pela aquisição de um produto e/ou serviço. 

 Kloter e Armstrong (2003, p. 48) definem preço sendo “a quantidade de 

dinheiro que os clientes têm de pagar para obter um produto”. Segundo Churchill e 

Peter (2007, p 20), preço conceitua-se com sendo “a quantidade de dinheiro ou 

outros recursos que se deve ser dado em troca de um produto ou serviço”. 

Perguntas a serem respondidas: 

 Qual o valor oferecido pelo seu produto? 

 Já existem referências na sua área de atuação? 

 O cliente é sensível ao preço? 

 Como você será comparado? 

 

2.2.2 PRAÇA 

 

 Dentro dos 4 P’s de Marketing, Praça ou Distribuição é responsável pela 

disponibilização dos produtos aos seus mercados consumidores.  

 A produção de um produto e disponibilizá-lo ao consumidor final exige a 

relação muito coesa de uma rede de clientes, fornecedores e revendedores, 

integrados na cadeia logística do empreendimento, assim, a distribuição faz 

referência aos canais pelo quais o produto chega aos clientes e inclui pontos de 

vendas, pronta-entrega, horários e dias de atendimento e diferentes vias de compra. 

Segundo Churchill e Peter (2005, p 20), “praça refere-se a como os produtos 

e serviços serão entregues aos mercados para se tornarem disponíveis para troca”. 

Já Marcos COBRA (2007, p. 29), “a escolha do ponto para o produto ou serviço 

relaciona-se com a escolha do canal de distribuição: atacado, varejo ou 

distribuidor”.) Perguntas a serem respondidas: 

 Onde o cliente procura pelo seu produto? 

 Como você pode acessar canais de distribuição? 

 Qual tipo de esforço de venda? 

 Onde estão teus concorrentes? 
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2.2.3 PRODUTO 

 

 Alguns serviços como a interação constante entre os pais e as escolas, 

coparticipação entre os pedagogos, a instituição e os pais, a atualização do 

conteúdo programático em tempo real com as noticias do Brasil e do mundo são 

atribuições que agregam a proposta. 

 Com a distribuição de material didático apropriado ao tema de cada aula, 

preparação de jogos, brincadeiras, gincanas, teatros, atividades ao ar-livre, serão 

ferramentas oferecidas.Produto, é tudo relacionado aos “bens e serviços” que uma 

empresa entrega ao seu mercado-alvo, para aquisição, uso ou consumo”, tendo em 

vista a satisfação das necessidades dos clientes. 

 O Produto deve conter elementos tangíveis e intangíveis como: 

 Inovação: Desenvolvimento de novos produtos e serviços; 

 Design: Produto padrão ou padronizado; 

 Escopo: alinhamento com o escopo do negócio; 

 Posicionamento: Onde o consumidor perceberá o valor a ser entregue; 

 Qualidade: características, desempenho e acabamento; 

 Modelos e tamanhos: visando a demanda de mercado; 

 Configuração: apresentação física, marca e serviço a ser entregue 

 
Perguntas a serem respondidas: 
 

 O que o cliente quer do produto ou serviço? 

 Quais atributos ele precisa ter? 

 Como ele será usado? 

 Qual a sua aparência? 

 Qual seu nome? 

 

2.2.4 PROMOÇÃO 

 

 A Promoção refere-se ao conjunto de elementos promocionais que divulgam e 

comunicam o produto ao mercado-alvo, como publicidade, propaganda, links 

patrocinados, promoção de vendas, relações públicas e etc. Em outras palavras, 
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onde o produto será anunciado, qual o padrão de divulgação será adotado e qual o 

momento certo para ocorrer esta promoção. Perguntas a serem respondidas: 

 Onde o produto será anunciado? 

 Qual o melhor momento para promoção? 

 Qual o padrão de mercado para este produto ou serviço? 
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3 METODOLOGIA 
 

 Neste capítulo estão sendo referenciados os métodos utilizados para construir 

o conteúdo deste trabalho. A fundamentação teórica, o material e estudos adquiridos 

durante o curso de MBA de Gestão Empresarial com principal ênfase nos módulos 

de Gestão de Pessoas e Marketing, foram os pilares que sustentaram a construção 

deste trabalho e possibilitaram desenvolver uma análise detalhada das práticas e 

decisões adotadas pelo empreendimento do caso Pequenos Empreendedores. 

 Na elaboração do plano de marketing, definiu-se quais serviços e produtos 

serão produzidos, qual o preço que o mercado está disposto a pagar e quais as 

estratégias de promoção que seriam aplicadas. Já focado em comunicação 

integrada, detalhou-se todas as relações existentes entre o nosso negócio e seus 

interessados e envolvidos. 
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4 ESTUDO DE CASO 
 

4.1 DESCRIÇÃO GERAL DO NEGÓCIO 
 

O negócio proposto consiste em apresentar um serviço de atividade 

extracurricular a ser instalado em escolas particulares, denominado: Pequenos 

Empreendedores. O método de ensino propõe uma atividade extracurricular para 

crianças e jovens de 05 a 15 anos, em que o produto final a ser ofertado é uma 

coleção de apostilas, livros didáticos, brincadeiras e jogos diversos, incluindo um 

aplicativo para tablets e smartphones, que formatados em uma linha pedagógica, 

tem o objetivo de promover o desenvolvimento do espírito empreendedor nas 

crianças e jovens, assim como entregar valores e princípios como ética, liderança e 

trabalho em equipe, saber ouvir e expressar idéias, desenvolver novos projetos, 

negociação, direitos fundamentais, saber lidar com dinheiro (poupar/investir), política 

(noções das regras de nosso sistema democrático), noções de governança e 

sustentabilidade, marketing e economia, sempre apresentados de forma lúdica 

através de jogos, brincadeiras e técnicas de pedagogia infantil voltadas para esses 

assuntos, com participação ativa dos pais enquanto apoiadores do método. 

A razão do négocio é preencher a atual lacuna na entrega desses valores no 

currículo atual das escolas particulares e públicas brasileiras, e desse modo 

aumentar a qualidade da formação de profissionais melhor preparados para 

ingressarem no mundo real, uma vez que independente da profissão escolhida pelo 

jovem, seja na área de humanas, exatas ou biociências, as noções básicas de 

gestão administrativa e financeira são de suma importância para aumentar as 

chances de sucesso profissional na carreira escolhida.  

Em última instância, esse negócio almeja ajudar na formação de jovens mais 

conscientes de sua responsabilidade enquanto cidadãos produtivos e 

transformadores da sociedade, proporcionando um ganho de competitividade em 

longo prazo para o país. 

Os clientes serão os pais e mães de famílias de classes A e B, que 

contratariam o serviço diretamente da Pequenos Empreendedores, e os 

consumidores serão seus filhos. A proposta de valor é agregar a formação das 

crianças e jovens, as quais serão preparadas para desenvolver habilidades de 
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extrema importância na vida pessoal e profissional, onde a percepção de 

empreendedorismo e valores será abordada e trazida para o mundo daqueles que 

estiverem se submetido ao método proposto. 

O método será implantado a partir de parcerias com escolas renomadas do 

setor privado, iniciando na cidade de Curitiba e com previsão de expansão nacional, 

com adaptação de espaços físicos dentro das escolas (salas de aula adaptadas para 

a metodologia) para que as aulas sejam oferecidas como um serviço extracurricular 

aos alunos, os quais podem optar ou não em realizar o desenvolvimento proposto. 

Serão oferecidos pacotes modulares para se adequar à demanda dos pais, 

sendo que os pais podem escolher módulos que se encaixem a carga horária 

pretendida, seja ela uma vez por semana, duas, até 3 vezes na semana, carga 

horária diária de 4 horas/aula em contra turno. Ainda serão oferecidos cursos 

isolados, como colônia de férias e cursos direcionados para herdeiros de negócios 

familiares.  

Os valores serão cobrados conforme o módulo e carga horária contratada, 

conforme abaixo: 

01 (uma) vez por semana R$ 400,00 por mês 

02 (duas) vezes por semana R$ 650,00 por mês 

03 (três) vezes por semana R$ 900,00 por mês 

 

A idéia de negócio surgiu durante o curso de MBA – Gestão Empresarial 

01/14 da Fundação Getúlio Vargas, onde os alunos foram estimulados a 

desenvolver um Plano de Negócio no módulo de Governança Corporativa e 

Sustentabilidade, ministrado pelo Professor Rubens Mazzoli, Coordenador do 

Comitê Executivo do Conselho de Administração do Núcleo de Pensamento 

Estratégico do Paraná, diretor e conselheiro em varias empresas do país e autor do 

Livro “Gestão de Negócios Sustentáveis”, professor este apoiador do projeto.  

A continuidade do projeto foi desenvolvida por um grupo de alunos da classe 

MBA – Gestão Empresarial 01/14 da Fundação Getúlio Vargas, no módulo de 

Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios, ministrada pelo 

professor Alivinio Almeida, Mestre e Doutor em Economia Aplicada pela 

Universidade de São Paulo, com vasta experiência no mercado financeiro, gestão de 

empresas públicas e privadas e avaliação de projetos econômicos.. 
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4.2 Relações de Comunicação 
 

Diante do exposto nos conceitos acima citados sobre Comunicação Integrada 

e Marketing, e considerando a análise de mercado efetuada, relatarei todaa as 

relações de comunicação identificada no projeto envolvendo todos os stakeholders 

de nosso empreendimento. 

 

4.2.1 ESCOLA PARCEIRA E OS PAIS DE ALUNOS 

 

Refere-se ao entendimento que nós dirigentes da "Pequenos 

Empreendedores" devemos ter da relação que cada escola parceira da nossa 

proposta metodológica tem com seus pais de alunos para que possamos formatar a 

melhor estratégia de abordagem e apresentação de nossa metodologia. Se fará 

necessário aqui, reuniões de apresentação com pais e diretores de escola. Estas 

reuniões acontecerão juntas com os eventos já programados no calendário definido 

daquela instituição.  

 

4.2.2 ESCOLA PARCEIRA E SEUS PROFESSORES 
 

Deveremos se ater ao tipo de relação que cada escola parceira tem com seus 

professores. Aqui adaptaremos a grade modular de ensino dentro da nossa 

metodologia ao modo de ensino de cada escola parceira para evitar rejeições. 

 Também se fará necessário reuniões de apresentação da proposta com 

professores e diretores de escola. 

 

4.2.3 AS INTERAÇÕES DE CADA PROFESSOR COM AS CRIANÇAS 
 

Entendimento que nós dirigentes da "Pequenos Empreendedores" devemos 

ter da relação professor x aluno, associado ao que a escola parceira defende como 

método de ensino em cada instituição. O modo como a metodologia será implantada 

precisa agradar e atrair os alunos, e os professores precisam se sentir "confortáveis" 

em ministrar as aulas contratadas e propostas por nós. 
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4.2.4 AS RELAÇÕES EXISTENTES ENTRE OS ALUNOS ENQUANTO 
UTILIZANDO DA METODOLOGIA; 
 

Devemos observar nesta relação, como os alunos interagem entre eles dentro 

da sala de aula. Aqui é mandatório a utilização de didática pedagógica e o cuidado 

em não impor conceitos e métodos que fogem da faixa etária de cada aluno, ou seja, 

ensinar permitindo ser criança utilizando de atividades lúdicas mas relacionadas a 

cada conceito ensinado. 

 

4.2.5 "PEQUENOS EMPREENDEDORES" COM AS ESCOLAS PARCEIRAS 
 

Entender o modo como cada escola parceira funciona, é parte estratégica do 

nosso empreendimento, ou seja, conhecer e alinhar o método de ensino que cada 

instituição adota, quais valores ela institui dentro de seu negócio é determinante 

para inserirmos nosso serviço como parte complementar ao que hoje cada escola 

ela e seus clientes praticam. 

 

4.2.6 "PEQUENOS EMPREENDEDORES" COM OS PAIS DE ALUNOS DE 
ESCOLAS PARCEIRAS 
 

Considerando nossa proposta de coparticipação dos pais na construção e 

manutenção da metodologia, os dirigentes da "Pequenos Empreendedores" optaram 

por reuniões periódicas com a presença real destes pais e feedbacks coletados por 

meio de pesquisas. Nestas reuniões, a opinião de cada pai passa a ser ponto de 

partida para as manutenções e criações da metodologia do que hoje eles clientes 

entendem por "valor agregado" ao serviço que ofereceremos. 

 

4.2.7 "PEQUENOS EMPREENDEDORES" COM OS PROFESSORES DAS 
ESCOLAS PARCEIRAS E PROFESSORES PRÓPRIOS 

 

Importante aqui a dedicação especial que o nosso negócio precisa ter. É 

neste ponto que o sucesso de uma boa implantação de metodologia e 

reconhecimento de nossos clientes ocorrerá. Apontado em nosso estudo técnico 

como sendo o ponto de maior dificuldade, temos que nesta relação preparar os 
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professores para ensinarem os conceitos de empreendedorismo, sustentabilidade, 

etc., mantendo a didática aprendida nas academias de pedagogia para com os 

alunos. Se faz necessário aqui a contratação de professores formados em 

pedagogia infantil e com conceitos básicos de empreendedorismo.  

 

4.2.8 "PEQUENOS EMPREENDEDORES" E AS CRIANÇAS E JOVENS 
USUÁRIAS DO MÉTODO DE ENSINO PROPOSTO; 

 

Acreditamos que para que um cliente adquira seus produtos e use teus 

serviços você precisa convencê-lo a sentir que precisa daquilo e então por meio de 

uma aproximação com base em sentimento você o fidelize. O aluno precisa entender 

que a aula de empreendedorismo pode ser divertida, pode criar oportunidades a 

favor dele mesmo enquanto ainda muito jovem. Uma aula de futebol, judô, Ballet, ou 

empreendedorismo precisa estar fundamentado em algo que gera expectativa aos 

pais e seus filhos e então ambos requisitarão que este relacionamento se mantenha. 

Observar os alunos antes de uma apresentação é uma alternativa a ser adotada.  

 

4.2.9 "PEQUENOS EMPREENDEDORES" E AS EMPRESAS PARCEIRAS E 
FORNECEDORES; 
 

Conceituado como as conexões estabelecidas com as organizações ou 

pessoas com objetivo de agregar valor e qualidade aos serviços prestados, 

entendemos que devemos "vender" a estes parceiros e fornecedores, a mesma 

proposta de valor que intencionamos aos nossos clientes. Qualidade está ligada 

diretamente ao que entendemos de valor agregado que aquilo representa ou 

representará a alguém, ou seja, melhor material de mídia, melhor matéria prima, 

melhor desenvolvimento de softwares, menos falhas nas entregas, maior 

envolvimentos e comprometimento. Devemos conhecer cada parceiro e fornecedor e 

tratarmos como parte vital do negócio. 

 

4.2.10 "PEQUENOS EMPREENDEDORES" E SEUS CONCORRENTES; 
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Muito importante conhecermos os nossos concorrentes, possíveis entrantes e 

utilizar de técnicas que nos mostram quais riscos de mercado corremos quando se 

trata de evolução, novos serviços, tendências e desejos do consumidor. 

Técnicas de Benchmarking e pesquisas de campo serão grandes aliados de 

nosso negócio. Utilizar destes dados, transformar em informação que pode nos 

orientar em qual caminho devemos seguir e em qual momento devemos mudar 

estrategicamente. Sugerimos uma reanálise anual de nossa Matriz SWOT. 

 

4.2.11 "PEQUENOS EMPREENDEDORES" E AS INSTITUIÇÕES E 
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 

 

Entende-se aqui a forma e a estratégia adotada pelo nosso negócio em 

conseguir apoio de instituições e associações de ensino, do comércio e/ou da 

indústria visando viabilizar a entrada de nossa metodologia também em empresas 

do setor privado. Acreditamos que pequenas palestras para colaboradores de 

empresas privadas, possa ser um fator positivo ao nosso negócio, considerando que 

estes mesmos colaboradores (pais ou não) possam indicar nossa metodologia e 

aulas propostas nas escolas de seus filhos. 

 

4.2.12 "PEQUENOS EMPREENDEDORES" E OS ÓRGÃOS REGULADORES DE 
ENSINO; 

 

Também apontado na análise técnica do negócio como sendo um ponto de 

atenção, nossa empresa precisa manter uma relação honesta, correta e dentro do 

que diz as leis e normas de ensino. Ministrar aulas exige requisitos básicos 

determinados pelo MEC (Ministério de Educação) e Secretarias de Educação do 

Estado e Municípios. Estes órgãos precisam ser constantemente consultados e 

devem participar da validação do material que será usado por estes alunos. Uma 

área interna deverá ser responsável por este relacionamento e participar sempre das 

reuniões de melhorias da metodologia proposta.  
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4.2.13 "PEQUENOS EMPREENDEDORES" E A SOCIEDADE; 

 

Considerando nosso principal propósito que consiste em ajudar na formação 

de jovens mais conscientes de sua responsabilidade enquanto cidadãos produtivos 

e transformadores da sociedade, proporcionando um ganho de competitividade em 

longo prazo para o país, fica evidente que temos que se fazer presente em todo e 

qualquer movimento social que tenha o mesmo objetivo comum. Apoiar a sociedade 

enquanto empresa e oferecer serviços sustentáveis e levar conhecimento de 

qualidade onde o empreendedorismo ainda não se faz presente. Devemos ter uma 

área que olhe para estes movimentos sociais e junto dos órgãos responsáveis nos 

façamos presentes. 

 

4.2.14 "PEQUENOS EMPREENDEDORES" E A IMPRENSA; 
 

Entende-se por todo e qualquer relacionamento proveniente de mídias 

digitais, impressa, de cunho jornalístico ou não. Entendemos que a partir do 

momento que nossa proposta é transformar a sociedade que estamos inseridos e 

intervir no método de educação de nossos filhos, a "Pequenos Empreendedores" 

percebe que a imprensa é um dos principais meios de comunicação que devemos 

adotar para que possamos dar "satisfação" à sociedade com relação aos resultados 

obtidos e obviamente nos fazer conhecidos perante ao mercado educacional. 

 

4.2.15 "PEQUENOS EMPREENDEDORES" E AS FEIRAS E EVENTOS DE 
EDUCAÇÃO; 
 

Todo empreendedor sabe que, para manter a sua empresa crescendo, é 

importante expor a sua marca, buscar novos contatos e possibilidades de negócio, 

além de ficar de olho na concorrência. Entendemos que são nestas feiras e eventos 

que podemos praticar tudo isso de uma única vez.  Devemos ter uma área que 

monitore estes eventos e nos façamos presentes sempre que viável. 
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4.2.16 "PEQUENOS EMPREENDEDORES" E SEUS COLABORADORES 
INTERNOS E EXTERNOS; 
 

Entende-se entre o marketing interno e a relação da empresa e seus 

colaboradores. 

As organizações precisam estabelecer canais de comunicação para que os 

colaboradores compreendam o que se espera deles e, em contrapartida, as 

empresas necessitam entender as reais necessidades do capital intelectual. 

A nossa área de RH precisa trabalhar constantemente com todos os canais 

de comunicação já citados, e também reforçar as ações de entendimento ao investir 

nos processos de coaching e feedback individual que são práticas sistemáticas e 

devem ser estruturadas pela própria organização. 

A medição desta relação pode ser medida por meio de pesquisas de clima 

organizacional. 

 

4.3 Comite de Comunicação Integrada 
 

O Comitê tem como atividade estudar os assuntos de sua competência, 

avaliando, mantendo ou revendo estratégias de comunicação, tendo como função a 

discussão do planejamento estratégico para ser levado ao comitê Administrativo e 

acionistas. Entre os temas abordados temos: Comunicação Institucional e suas 

aplicabilidades, comunicação Interna e suas aplicabilidades e comunicação 

Mercadológica e suas aplicabilidades, não esquecendo de temas que envolvam 

comunicação interna administrativa.  

É correto dizer que o Comitê envolve-se, profundamente, nas tomadas de 

decisões referentes a comunicação integrada da empresa que considera o sistema, 

o funcionamento e o processo de relacionamento entre a organização e seus 

diversos públicos.  

A comunicação integrada é formada pela junção da Comunicação 

Institucional, mercadológica e Interna que formam o composto de comunicação 

organizacional, visando gerenciar o bom andamento integrado destas áreas, 

garantindo uma comunicação alinhada com a ética, Missão e Valores da 

organização, trabalhando de forma sustentável a imagem que a empresa deseja 

passar para o mercado e stakeholders. 
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Integrantes:  

 Bruna Pollo  

 Lisiani Goulart Serea Spréa  

 Victoria Vendramin  

 

 

Figura 1: Organograma Comitê Comunicação “Pequenos Empreendedores” 

 

4.4 Detalhamento de marketing 
 

O Plano de Marketing adotou como premissas alguns pontos que guiaram os 

empreendedores em suas decisões de mercado: 

 Negócio com fins lucrativos; 

 Primeiro momento para alta renda e depois com viés social; 
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 Modelo de negócio baseado em escolas fixas (modelo de afiliadas FGV); 

 Cursos serão extracurriculares (não é curso de ensino regular – fundamental, 

médio)  

 

Em seu Plano de marketing, a fase estratégica considera como ações 

básicas: 

 

 Pesquisas periódicas para fixação e identificação do público-alvo (qualitativa e 

quantitativa); 

 Definição deste público-alvo (escolas, pais, alunos, outros stakeholders); 

 Identificação/Segmentação do público-alvo: identificar de forma mais precisa 

qual o perfil desses públicos, necessidades, preferências, percepção de valor. 

Mensuração do mercado atual e potencial (número potencial de clientes, valor 

total de faturamento do setor e potencial de faturamento do nosso negócio)  

 Identificação dos stakeholders na área de educação infantil (Ministro da 

Educação, secretarias de educação, instituições da área, formadores de 

opinião, jornalistas, associações de pais, etc.) e definição de estratégia de 

relacionamento institucional – empreendimento ser reconhecido como um 

stakeholder legítimo entre essa comunidade.  

 

Já em sua fase Tática/Operacional, o Plano de Ação que o empreendimento 

adotou, deu foco no mix de marketing, escolas parceiras, estratégias de 

comunicação, implementação e controle e Gestão, todas detalhadas nos itens 

abaixo. 

 

4.4.1 DEFINIÇÃO DO MIX DE MARKETING 
 

4.4.1.1 PREÇO 

 

Com base nos valores de pacotes de atividades extracurriculares (aulas de 

idiomas, esportes, danças), já disponíveis nas escolas particulares da cidade de 

Curitiba, serão oferecidos pacotes modulares das atividades de uma até cinco vezes 

na semana, carga horária diária de 4 horas/aula em contra turno.  
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Ainda serão oferecidos cursos isolados, como colônia de férias e cursos 

direcionados para herdeiros de negócios familiares. Os valores serão cobrados 

conforme o módulo e carga horária contratada, conforme abaixo:  

 

01 (uma) vez por semana  R$ 400,00 por mês 

02 (duas) vezes por semana  R$ 650,00 por mês  

03 (três) vezes por semana  R$ 900,00 por mês  

 

Será trabalhado preço Premium em virtude do nosso cliente foco (alto padrão) 

e do diferencial pedagógico que a metodologia levará às escolas parceiras. 

 

 

4.4.1.2 PRAÇA 
 

A metodologia educacional proposta pela empresa será implantada a partir de 

parcerias com instituições de ensino já renomadas no mercado e instituições ligadas 

ao segmento educacional e empresarial como: ONGs , FIEP, FIESP, Associações, 

etc., iniciando na cidade de Curitiba e com previsão de expansão nacional, com 

adaptação de espaços físicos dentro das escolas (salas de aula adaptadas para a 

metodologia) para que as aulas sejam oferecidas como um serviço extracurricular 

aos alunos, os quais podem optar ou não em realizar o desenvolvimento proposto. 

Adotaremos o crescimento orgânico como forma de maturidade do negócio. A 

combinação da estratégia Client-Driven Growth (onde o cliente participa da 

construção do valor do serviço prestado), da adaptabilidade ao mercado inserido 

considerando a sua sazonalidade e seus diversos cenários políticos, econômicos e 

sociais e por fim, de um investimento inteligente, aumentarão nossa chance de 

sucesso, garantindo a construção de uma base forte, que pode, então, ser 

alimentada para construir uma empresa maior e mais bem sucedida ao longo do 

tempo.  

Após a solidificação do negócio no mercado, o licenciamento da metodologia 

e softwares utilizados poderá ser considerado como alternativa estratégica agregada 

para sua expansão. 
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4.4.1.3 PRODUTO 

 

Alguns serviços como a interação constante entre os pais e as escolas, 

coparticipação entre os pedagogos, a instituição e os pais, a atualização do 

conteúdo programático em tempo real com as noticias do Brasil e do mundo são 

atribuições que agregam a proposta. Com a distribuição de material didático 

apropriado ao tema de cada aula, preparação de jogos, brincadeiras, gincanas, 

teatros, atividades ao ar-livre, serão ferramentas oferecidas. 

O produto do projeto consiste em desenvolver um método de ensino 

extracurricular para crianças e jovens de 05 a 15 anos, em que o produto final a ser 

ofertado é uma coleção de apostilas, livros didáticos, brincadeiras e jogos diversos, 

que formatados em uma linha pedagógica, tem o objetivo de promover o 

desenvolvimento do espírito empreendedor nas crianças e jovens, assim como 

entregar valores e princípios como: ética, liderança e trabalho em equipe, saber ouvir 

e expressar ideias, desenvolver novos projetos, negociação, direitos fundamentais, 

saber lidar com dinheiro (poupar/investir), política (noções das regras de nosso 

sistema democrático), noções de governança e sustentabilidade, marketing e 

economia, sempre apresentados de forma lúdica através de jogos, brincadeiras e 

técnicas de pedagogia infantil voltadas para esses assuntos, com participação ativa 

dos pais enquanto apoiadores do método 

 

4.4.1.4 PROMOÇÃO 

 

Os canais de divulgação, criação da marca e da identidade visual será feita 

por meio de uso de Internet (Mídias Sociais, Instagram, Facebook, Twitter, etc) e por 

meio de mídias dirigidas dentro das Instituições de ensino parceiras (onde as 

atividades extracurriculares serão desenvolvidas). As mídias tradicionais (revistas, 

rádio, TV) são estratégias a serem adotadas após maturidade do empreendimento 

no mercado atuante. 
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4.4.2 ESCOLAS PARCEIRAS  

 

A definição das Escolas parceiras, ou seja, das escolas que adotarem a 

metodologia e disseminarem dentre seus alunos, será feita juntamente com 

atividades de demonstração das atividades a serem executadas (fornecimento de 

módulo especial para atividades extracurriculares). 

 

4.4.3 ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 
 

 Desenvolvimento de press releases institucionais; 

 Preparação de porta-vozes da instituição e corpo diretivo; 

 Relacionamento com imprensa; 

 Preparação de coletiva de imprensa para lançamento do projeto; 

 Sustentação da presença na mídia pós-lançamento. 

 

4.4.4 FASE DE IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE 



 Pesquisa periódica de reconhecimento da marca e satisfação dos clientes; 

 Pesquisa periódica de participação de mercado. 

 

4.4.5 GESTÃO 
 

 Definição de equipe de Comunicação e Marketing (cargos, posições, 

headcount); 

 Definição de fornecedores (agências de publicidade, comunicação); 

 Divisão do escopo (atividades que serão realizadas internamente pela equipe 

própria e atividades que serão realizadas por fornecedores externos); 

 Levantamento de custos (equipe, terceiros, infraestrutura, etc.). 
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Figura 2: Mapa mental de Comunicação e Marketing 
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5 CONCLUSÃO 
 

A partir das informações apresentadas, fica evidente a condição que o Plano 

de Marketing e Comunicação Integrada juntos impõe para determinar o 

empreendimento como algo a ser executado com sucesso. Os Planos de 

Comunicação integrada e de Marketing, juntamente com as teorias sobre Gestão de 

Pessoas foram utilizadas no estudo de caso do negócio Pequenos Empreendedores 

para sustentar a proposta desenvolvida e implantada do mesmo. 

Conclui-se então, que a os Planos estudados neste trabalho, cumpriu a sua 

função de apresentar os dados e informações necessários para que as diretorias de 

Marketing e Comunicação possam interagir assertivamente com as outras áreas 

funcionais da empresa (Finanças, Comercial, Estratégica, etc.) com argumentos 

agora sustentados por base teórica e prática.  

Permite também, corretas tomadas de decisões para com seus stakeholders e 

mercado. É importante salientar que as informações, planos e estratégias aqui 

apresentados precisam ser periodicamente reavaliados, rediscutidos e revalidados a 

fim de garantir os resultados concluídos desta análise durante todo o ciclo de vida da 

empresa. 

Quando o detalhamento de cada possível relação foi exposto no item 4.2, foi 

possível entender a complexidade que a Comunicação como um todo se apresenta 

a qualquer empreendedor e seus envolvidos e foi possível perceber por que tantas 

iniciativas de negócio são impactadas quando entram em operação. O esquecimento 

ou desconsideração de uma destas relações, pode fazer uma grande diferença no 

que diz respeito ao desempenho, viabilidade, aceitação ou rejeição do produto ou 

serviço ofertado. Continuar centralizando a Comunicação apenas no Marketing, 

como muitos empreendedores ainda fazem é continuar ignorando canais de 

comunicação que realmente medem e agregam o valor de seu negócio.  

Outra conclusão que se tira do trabalho é que o problema dos alunos em sala 

de aula, comentados na Introdução deste trabalho, ocorria por desconhecerem ainda, 

naquele momento” todas as possibilidades de relação existentes na atividade que 

executavam e isso ocorre também fora do meio acadêmico todos os dias. Neste 

trabalho a dedicação dada a estas relações, demostrou a importância que cada uma 

delas exerce sobre o sucesso ou fracasso do que está sendo proposto a entregar. 
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Em poucas palavras, sucesso está diretamente relacionado a uma comunicação 

clara, participativa e de fácil entendimento para que todos os interessados, atinjam 

um objetivo comum 
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