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RESUMO

O objetivo do presente trabalho de conclusão de curso é abordar, através de um projeto 

experimental, a imagem atual do colégio CEAMO no mercado de Mossoró/RN, na intenção 

de perceber a melhor maneira de iniciar sua campanha de matrículas para 2014. Aliado a essa 

necessidade  de  marketing,  apresentamos  uma  campanha  de  comunicação  integrada,  na 

intenção de iniciar um reposicionamento de marca para o futuro do cliente. Foi percebido 

alguns ruídos em relação a comunicação anterior do colégio e descobrimos que no cenário 

atual é possível iniciar uma comunicação sólida, com argumentos lógicos e com custos dentro 

da realidade do cliente.

Palavras-chave: educação, publicidade, marca.
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INTRODUÇÃO

Colocando em prática todo o referencial teórico assimilado no decorrer do curso de 

Comunicação  Social  com habilitação  em Publicidade  e  Propaganda,  decidimos,  enquanto 

equipe, realizar um projeto experimental. Nosso objetivo é experimentar na prática, com um 

cliente real, todos os caminhos necessários para realização de uma campanha publicitária, do 

atendimento ao cliente ao processo de criação e finalização.

Como cliente, escolhemos o colégio CEAMO, Centro Educacional Aproniano Martins 

de Oliveira, que tem 19 anos de atuação no mercado de Mossoró/RN, atendendo a todas as 

séries na educação privada. A intenção dessa escolha é para, além de praticarmos a atividade 

publicitária  experimentalmente,  podermos  entender  como  funciona  o  processo  de 

comunicação, especificamente publicidade, quando trata-se de um segmento tão específico: 

educação.

Para a realização do trabalho, foram realizadas pesquisas para definição sobre qual é  a 

percepção de imagem de marca do CEAMO no mercado local. Pensando em imagem, Tavares 

afirma que
a  imagem  de  marca  é  considerada  a  mais  poderosa  forma  de  diferenciação  de 

produtos,  porque é virtualmente impossível  um concorrente  duplicá-la.  Uma vez 

estabelecida não pode ser  copiada, exceto para benefício do proprietário  original 

(1998, p. 67).

Quanto a percepção, Vieira define que

a percepção da marca é o produto de uma expressão gráfica (ela tem uma cara), de 

uma expressão  filosófica (ela tem alguma coisa a dizer) e de uma experiência  (ela 

tem alguma coisa a trocar). Cada um desses momentos remete à origem da marca e à 

confiabilidade de seus propósitos. Por isso a imagem, o discurso e a ação devem 

fazer sentido entre si, como membros de uma mesma família ética (Vieira, 2002, 

p.119).

A  partir  disso,  definiremos  qual  o  melhor  caminho  a  ser  seguido  quanto  a 

comunicação,  sobretudo  a  campanha  publicitária  de  matriculas  do  ano  de  2013,  para 

iniciarmos um reposicionamento de marca para o CEAMO.

Observaremos  o  colégio  a  partir  do  marketing  estratégico  para  instituições 

educacionais, que Fox comenta sua importância afirmando que

as  instituições  tornaram-se  realmente  conscientes  de  marketing  quando  seus 

mercados passaram a sofrer mudanças. Quando estudantes, membros conselheiros, 

fundos ou outros recursos necessários passaram a ser escassos ou difíceis de atrair, 

eleas  começaram  a  preocupar-se.  Se  as  matrículas  ou  doações  declinaram  ou 

tornaram-se voláteis, novos concorrentes ou novas necessidades dos consumidores 
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surgiram,  essas  instituições  ficaram  mais  receptivas  à  possíveis  soluções,  como 

marketing. (Fox, 1994, p.25).

A partir desse ponto, é feito um diagnóstico quanto aos problemas do cliente quanto a 

comunicação  e  posicionamento  de  marca.  Depois  disso,  há  o  processo  de  resolução  do 

problema, partindo de um briefing, que irá direcionar o planejamento de mídia, a produção e a 

criação da campanha de matrículas para 2013, que deverá nortear o cliente para um conceito 

que possa ser mantido no futuro, através de campanha de manutenção e as seguintes.

O projeto experimental tem como desafio entender um pouco do marketing voltado 

para  a  educação,  procurando  avaliar  uma  imagem  percebida  do  cliente  e,  através  de 

campanha, iniciar uma mudança de imagem através de uma campanha publicitária.
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1 AMBIENTE

1.1 A agência

A agência experimental foi criada especialmente para a construção do presente projeto 

de conclusão. Designada de NRS, a sigla faz referência aos nomes Nilo, Rodolfo e Segundo, 

em ordem alfabética, componentes e alunos do curso de Comunicação Social, com habilitação 

em Publicidade e Propaganda.

A intenção da agência é suprir as necessidades de comunicação do cliente, com foco 

em criação publicitária.  A NRS tem o compromisso de,  por ser experimental,  não inserir 

descontos  especiais  ou  custos  internos  nos  orçamentos  apresentados ao cliente,  ficando a 

cargo deste definir e negociar valores diretamente com os fornecedores e veículos.

A marca simples e de cores sólidas facilitam a lembrança e a adaptação para diversos 

formatos. As cores de alto contraste imprimem estilo, elegância e modernidade a identidade 

visual da agência experimental e dos projetos apresentados.
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1.2 O cliente

Nome: 

Centro Educacional Aproniano Martins de Oliveira - CEAMO

Marca:

Localização:

Se encontra a Rua Delfim Moreira, 223. Bairro Bom Jardim da cidade de Mossoró no estado 

do Rio Grande do Norte.

Horário de funcionamento: 

Segunda a sexta: 7:00 às 18:00.

Sábado: 7:00 às 13:00

Responsável: 

Fátima Vale.

Contato:

Fone: (84) 3316-9509 / Fax: 3314-0076 E-mail: ceamo@ceamo.com.br.

Site: www.ceamo.com.br

História:

O Centro Educacional Aproniano Martins de Oliveira, mais conhecido como CEAMO, 

é  um tributo  ao  seu  patrono que foi  professor  de  Ciências,  Educação Moral  e  Cívica,  e 

Organização  Social  e  Política  Brasileira,  nas  décadas  de  60  e  70  do  século  passado,  no 

mailto:ceamo@ceamo.com.br
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Colégio Diocesano Santa Luzia, no Ginásio Municipal de Mossoró e no Colégio Dom Bosco, 

nesta cidade de Mossoró.

O CEAMO é, pois, obra da dedicação de Aproniano à educação e das Professoras 

Maria Fabíola Vale Andrade, Maria De Fátima Vale Rebouças e Felisbela Freitas De Oliveira 

(as duas primeiras, cunhadas; e a última, viúva de Aproniano), que procuraram acatar o desejo 

do engenheiro  agrônomo por  profissão,  mas professor  por  vocação,  que,  em 1980,  então 

funcionário da  EMATER, ao ser  transferido  de Mossoró para  Natal,  convidou a cunhada 

Maria Fabíola, para instalarem, em sua até então residência, uma escola. Como Fabíola era 

professora da rede pública estadual e coordenava o Ensino Religioso da Paróquia de S. José, 

achou que era impossível assumir tamanha responsabilidade e o desejo de Aproniano não se 

concretizou.

Treze  anos se  passaram e,  após  sete  meses  do  falecimento  de  Aproniano,  Fabíola 

convidou Felisbela e Fátima para concretizarem o desejo do professor e, aliadas, aos irmãos, 

Juarez de Freitas Vale e Jerônimo Vale, fundaram o Centro Educacional Aproniano Martins de 

Oliveira, convidando o Mons. Amílcar Mota da Silveira, para oficializar, com uma Celebração 

de Ação de Graças e com as bênçãos litúrgicas, em 08 de dezembro de 1993, o nascimento do 

CEAMO. Foi escolhido, para sede da instituição, o imóvel que fora residência de Aproniano.

Instalada  a  escola,  constituiu-se  o  grupo  de  trabalho  para  a  sua  implantação.  Foi 

convidada a Srta. Maria Vilani Alves que juntamente com Fabíola e Felisbela montaram todo 

o  protocolo  para  o  funcionamento  da  unidade  escolar,  ficando  Fátima  Vale  com  a 

responsabilidade das adaptações físicas do imóvel para a nova finalidade. E assim, em 17 de 

fevereiro de 1994 foi feita a matrícula da primeira aluna, Natasha Vale. Nesse período foi 

dado início,  também, ao processo  de  seleção dos  professores,  tendo sido  selecionadas  as 

seguintes professoras: Jandiclea Ferreira da Costa,  Kaliny Costa Sales,  Kelly Cristiane de 

Medeiros a Silva, Liduina Paulo Cavalcante, Mari Lucicleide dos Santos, Maria Fernandes de 

Souza Neta, Marcléa Melo de Souza.

Concluídas  as  matriculas,  iniciou-se  o primeiro ano letivo do CEAMO, em 21 de 

fevereiro de 1994, com 40 alunos, distribuídos pela Educação Infantil - Pré-escolar e Ensino 

Fundamental até a 3ª série, nomenclatura de então. Paulatinamente foram-se constituindo as 

demais séries do Ensino Fundamental, chegando à 8ª série em 1999.

Com o decorrer dos anos, as turmas foram evoluindo, até a formação completa do 

ensino médio. Hoje o CEAMO conta com 41 turmas, somando um total de 1200 alunos, 

sendo 1000 de educação infantil e fundamental e 200 de ensino médio. Há no colégio um total 

de 20 colaboradores (setor administrativo, técnico, assistência) e 60 docentes. A meta a médio 

prazo (até 1 ano) do colégio é subir o número total de alunos para 1300.
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1.3 Justificativa

O crescimento econômico do Brasil nos últimos anos, sobretudo das classes C e AB, 

ajudou o país a iniciar também um crescimento significativo no mercado da educação privada. 

De acordo com a pesquisa do IBOPE/CNI1 sobre as impressões dos brasileiros em relação a 

importância da educação, um país jamais será desenvolvido se não investir em educação. 61% 

dos entrevistados concordam que baixa qualidade em educação prejudica o desenvolvimento 

do Brasil.  Em uma escala de 0 a 100, as escolas privadas foram consideradas melhores na 

educação fundamental (76,4 pontos contra 58,6), no ensino médio (75,6 pontos contra 59,3), 

na educação profissionalizantes (75,6 pontos contra 63,9) e na educação superior (75,6 pontos 

contra 66).

Ou seja, há um cenário de grande poder de compra e grande interesse em investimento 

na formação, sobretudo em educação privada, considerada melhor que a pública em todos os 

níveis. É um cenário interessante de ser pesquisado e trabalhado, já que o investimento em 

educação traz um retorno em médio e longo prazo de grande interesse para todos os setores da 

sociedade.

Em Mossoró, a mudança no paradigma no mercado de educação privada começa a 

ficar  evidente,  tendo em vista  que  escolas  centenárias,  tradicionais,  já  apontam sinais  de 

declínio no seu ciclo de vida e empresas que eram fortes declinaram ou até deixaram de 

existir.

Esse cenário, tendo como principais colégios em termos de quantidade de alunos e 

investimento  em  comunicação  o  CEAMO,  Mater  Christi,  CPP e  Convesti,  permite  uma 

observação especial  e  procurar  uma oportunidade de  destacar  o  CEAMO, obter  um bom 

retorno sobre o investimento e se posicionar como a melhor opção para educação privada na 

cidade, além de melhorar seu posicionamento em pesquisas de share of mind.

1.4 Objetivos

O objetivo deste projeto é pesquisar e perceber qual imagem do CEAMO no mercado, 

bem  como  procurar  soluções  de  publicidade  que  fortaleçam  a  marca,  dêem  resultados 

positivos quanto ao número de matrículas e ajude o CEAMO a melhorar, futuramente, seu 

posicionamento em share of mind através de novas campanhas de manutenção. O CEAMO 

deve ser  percebido como um colégio com diferencial  na  vida  do aluno,  com reflexo em 

valores  sociais.  O trabalho ajudará  também o mercado de  modo geral,  tendo em vista  a 

1
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/para-brasileiros-educacao-e-a-chave-para-o-
desenvolvimento-do-pais> Acesso em: 25 maio 2013.

http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/para-brasileiros-educacao-e-a-chave-para-o-desenvolvimento-do-pais
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/para-brasileiros-educacao-e-a-chave-para-o-desenvolvimento-do-pais
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pesquisa de marketing educacional feita para realização do mesmo, que poderá dar origem a 

futuros trabalhos na mesma área, fortalecendo o segmento.

1.5 Métodos e técnicas utilizadas

Iniciando as pesquisas de acordo com as orientações de Lakatos e Marconi (1991), são 

as seguintes técnicas quanto a observação direta:

• Questionário:  perguntas  que  devem  ser  respondidas  sem  o  pesquisador 

presente.

• Formulário:  roteiro de perguntas feitas pelo entrevistador e preenchidas de 

acordo com as respostas do entrevistado.

• Medidas de opinião e de atitudes:  ferramenta de padronização, na intenção 

de perceber equivalência de opiniões e atitudes diferentes, para compará-las.

• Testes:  ferramenta usada para medir rendimentos, frequência, capacidade ou 

comportamento de forma quantitativa.

• Sociometria: ferramenta para avaliar interações entre as pessoas pesquisadas.

• Análise de conteúdo: descrição sistemática de conteúdo de comunicação.

• História da vida: ferramenta para saber  elementos  passados quanto a  vida 

pessoal de determinado indivíduo ou objetivo específico.

• Pesquisa  de  mercado:  obtém  informações  sobre  o  mercado,  relativo  a 

empresas, dados econômicos, estatísticos.

Na  situação  do  cliente,  as  principais  ferramentas  utilizadas  serão  questionário, 

formulário, história de vida e pesquisa de mercado. Questionário e formulário realizado com o 

público-alvo;  história  de  vida  através  de  entrevista  com o cliente  e  pesquisa  de  mercado 

através de publicações.

1.5.1 Etapas

O trabalho passará por 4 etapas fundamentais para a sua realização:

1. Será feita uma pesquisa teórica no que diz respeito aos fundamentos do marketing e o 

seu uso no segmento da educação. Nessa etapa captaremos informações variadas sobre 

planejamento  estratégico,  imagem,  branding  e  construção  de  marca,  vendo  as 

abordagens dos teóricos de acordo com o cenário e cliente: Mossoró e educação.

2. Após a  pesquisa feita  em cima do referencial  teórico e pesquisa quantitativa,  será 

traçado um diagnóstico de acordo com um briefing.  Através  desse briefing  iremos 
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perceber quais são os pontos fracos e fortes, ameaças e fraquezas do cliente. Além de, 

claro, conhecermos o público-alvo através observação de dados no ponto-de-venda do 

cliente  (formulários  de  matrícula  e  banco  de  dados)  e  principais  ferramentas  de 

comunicação necessárias para a mensagem ser efetiva. Essa etapa será responsável por 

responder  os  principais  questionamentos  do  cliente  quanto  aos  problemas  de 

comunicação.

3. Na terceira etapa, será traçado um plano de ações. Nele definiremos o planejamento 

estratégico  adotado,  analisando  todos  os  objetivos  do  cliente  e  da  comunicação 

desejada. Será traçado também o plano de mídia e veiculação, bem como conceito 

criativo, peças e abordagens usadas.

4. Nesta última etapa apresentaremos orçamentos e custos necessários para executar a 

campanha criada.

1.5.2 Modelo de Briefing

De acordo com Sampaio (2010), o briefing deve ser o principal norte para guiar uma 

campanha publicitária. Ele deve questionar e apresentar os principais pontos do cliente que 

possam interferir de maneira positiva ou negativa uma comunicação. Porém, é interessante 

que no processo final, o briefing continue apresentando clareza e inteligibilidade suficientes 

para ser executado sem ruídos.

O modelo de briefing selecionado foi o proposto por Bertomeu (2007) e segue abaixo. 

Ele deverá, após as pesquisas e planejamento, direcionar o trabalho de criação.

� Fato Principal;

� Problemas que a comunicação deve resolver;

� Objetivo da comunicação;

� Promessa;

� Razão da promessa;

� Target;

� Peças;

� Prazos;

1.5.3 Pesquisas de definição de imagem

Uma das técnicas utilizadas na realização do trabalho foi a da pesquisa quantitativa.  O 

objetivo dessa pesquisa é definir qual a imagem da instituição diante dos seus clientes e dos 
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prospects. As pessoas tendem a formar imagens de instituições deste tipo baseadas em dados 

imprecisos  e  limitados,  o  que  pode  interferir  na  decisão  de  escolha  e  na  avaliação  da 

qualidade  do  serviço.  Assim,  público  que  tem  a  imagem  negativa  costuma  rejeitá-la  ou 

desprestigiá-la, mesmo se ela for de qualidade. Públicos que tem a imagem positiva podem, 

assim, serem colocados em dúvida.

Analisando a partir da ótica de colégios, de acordo com Fox (1994)

A qualidade real  de uma instituição é frequentemente menos importante que seu 

prestígio ou reputação de qualidade porque é sua excelência percebida que, de fato,  

orienta as  decisões  de alunos potenciais e  bolsistas,  preocupados com ofertas de 

emprego e dos órgãos públicos que garantem as subvenções. (FOX, 1994, p.58)

A primeira etapa para a mensuração da imagem é a da familiariadade-favorabilidade, 

que de acordo com Fox (1994) deve

estabelecer para cada público que está sendo estudado, quão familiar ele é com a 

instituição e sua favorabilidade em relação a mesma. Para estabelecer familiaridade,  

solicita-se às pessoas para assinalar uma das situações a seguir: Nunca ouvi falar, 

ouvi falar, conheço um pouco, conheço razoavelmente e conheço muito bem. (FOX, 

1994, p.59).

Nela, podemos perceber o quão familiar e favorável a empresa é diante do público se 

comparado aos seus concorrentes. Para a familiaridade, foi aplicado o seguinte questionário 

para o público, citando os principais concorrentes (Colégio Pequeno Príncipe, Mater Christi, 

Convesti), além do próprio CEAMO:

FAMILIARIDADE

Nunca ouvi falar Ouvi falar Conheço um pouco Conheço 
razoavelmente

Conheço muito 
bem

O resultado vai mostrar o nível de conscientização que o público tem com a empresa e 

seus concorrentes, ainda de acordo com Fox (1994). Aqueles que marcaram as opções que 

apontam mais familiaridade foram direcionados para o questionário de favorabilidade:
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FAVORABILIDADE

Muito 
desfavorável

Pouco 
desfavorável Indiferente Pouco favorável Muito favorável

Os questionários foram feitos, portanto, com os colégios CEAMO, Pequeno Príncipe, 

Mater  Christi  e  Convesti.  Foram esses  colégios  considerados pelo  cliente  seus  principais 

concorrentes, de acordo com o target. Abaixo o resultado para análise quantitativa, feito com 

40 pessoas, entre homens e mulheres, dos 22 aos 57 anos, aproximado do target do cliente, 

sendo de jovens a adultos.  De acordo com Fox (1994),  a pesquisa de imagem não deve, 

obrigatoriamente, ser limitada. Isso porque ela é destinada a percepção da imagem do cliente, 

que pode atingir  ou não somente o target dele.  Lembrando que essa pesquisa tem caráter 

subjetivo, servindo apenas como ponto inicial  de observação da imagem da empresa,  não 

servindo como referencial estatístico.
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Resultados da pesquisa de familiaridade-favorabilidade:
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De acordo com a pesquisa e fazendo um comparativo geral, podemos perceber que o 

CEAMO  aparece  como  um colégio  não  muito  conhecido  pela  cidade,  mas  com  alguma 
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familiarização, ainda que pequena. Já em relação à favorabilidade, os resultados apresentaram 

alguma indiferença, em sua maioria, ou pouca favorabilidade, em segundo lugar. Ou seja, 

temos  uma  imagem  ainda  não  muito  definida  na  mente  do  consumidor.  Não  há  uma 

familiaridade e nem favorabilidade necessárias o suficiente para manter uma memória afetiva 

com o público. 

Como a imagem pode se considerar, ainda, neutra, o direcionamento de comunicação 

não precisa corrigir falhas. Já os concorrentes, percebemos, já possuem uma definição melhor 

de  imagem.  Em alguns  casos  muito  positiva  (Mater  Christi)  e  outros  duvidosa  (Colégio 

Pequeno  Príncipe).  Olhando  em  relação  à  concorrência,  o  CEAMO  está  com  certa 

desvantagem, pois tem uma imagem pequena. Por outro lado, não possui imagem negativa e 

nem vícios, portanto pode trabalhar um planejamento mais inovador do que os demais.

A segunda etapa da mensuração da imagem é de diferencial semântico, que de acordo 

com Fox (1994),

é uma ferramenta de mensuração de imagem flexível que pode fornecer as seguintes 

informações  úteis:  a  instituição  pode  descobrir  como  é  vista  por  um  público 

específico e como seus principais concorrentes são vistos por esse público. Pode 

conhecer suas forças e fraquezas de imagem em relação a seus concorrentes e adotar  

ações corretivas necessárias. Ela pode saber como é vista por públicos diferentes e 

segmentos de mercados diferentes. (FOX, 1994. p.62)

Nela  é  feita  uma  escala  de  avaliação  de  dimensões  relevantes  de  uma  empresa, 

dividida dicotomicamente: qualidade positiva / negativa. No caso de um colégio e do mercado 

atual, temos como dimensões na escala a seguir: 
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LEGENDA DO DIFERENCIAL SEMÂNTICO

CEAMO

CPP

Mater Chisti

Convesti

Professores fracos   
          Professores fortes

Ênfase em 
desenvolvimento 

social

Ênfase em estudo 
para vestibular

Instalações 
antiquadas

  
          

Instalações 
modernas

Atmosfera 
impessoal

  
          

Atmosfera 
amigável

Pequena
  

         
         

Grande

Foco no grupo   
          Foco no indivíduo

Sendo  assim,  através  do  diferencial  semântico  percebemos  o  CEAMO  como  um 

colégio bem equilibrado entre valorização do grupo e do indivíduo, apontando também um 

bom posicionamento quanto à formação social em paralelo com o vestibular. Nesse cenário, o 

colégio que mais se aproxima do equilíbrio do CEAMO é o CPP, que aponta uma imagem 

mais voltada ao indivíduo, mas não como seu foco principal, como é o caso da Convesti,  

totalmente voltada ao vestibular, e do Mater Christi, que fica logo atrás da da Convesti em 

relação a foco ao indivíduo e a resultados de vestibular. Quanto à estrutura, todos possuem a 

mesma média, com poucas variações.

1.5.4 Pesquisas de mercado

Os principais  concorrentes  do  CEAMO, dentro  da  praça  analisada,  são  o  Colégio 

Pequeno Príncipe, Mater Christi e Convesti. Apesar de dividirem a mesma fatia de mercado, 

atingindo as classes A e B, de acordo com média da mensalidade, sendo os colégios de maior 

custo, somente um deles apareceu entre os primeiros colocados na pesquisa de  top of mind 
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realizada na cidade em novembro de 2012 pela revista Empresas Top2.  Nela, em primeiro 

lugar e empatados aparecem os colégios Diocesano e CSCM (17,41%), tradicionais na cidade, 

sobretudo por tempo de atividade – ambos com mais de 100 anos. Em terceiro lugar aparece o 

Colégio  Pequeno  Príncipe  (CPP,  com  10,95%).  Os  concorrentes  aparecem  com números 

inferiores e não publicados na pesquisa.

Diante dessa porcentagem, podemos perceber que o share of mind do segmento ainda 

é  muito  diluído,  tendo em vista  o  empate  técnico e  os  percentuais  tão pequenos.  Assim, 

entendemos  que  um  dos  objetivos  da  campanha  será  colocar  o  CEAMO  entre  os  três 

primeiros  colocados  na  próxima  pesquisa  e  a  frente  do  seu  principal  concorrente  nesse 

sentido, o CPP, que é o único anunciante que mantém mídia regular em jornal e TV.

2 Revista Empresas Top edição 2012, realização e edição feita pela agência Quattro Comunicação, Mossoró-
RN, em parceria com o instituto de pesquisa Consult.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Pensando no quanto a educação privada hoje é commodity e o quanto, historicamente, 

esse  segmento  tem  se  profissionalizado  em  termos  de  marketing,  analisamos  alguns 

levantamentos acerca disso.

Inicialmente, o termo marketing de acordo com as definições de Kotler (2006):

“O marketing envolve identificação e a satisfação das necessidades humanas 

e sociais. Para defini-lo de uma maneira bem simples, podemos dizer que ele “supre 

necessidades  lucrativamente”.  Quando  o  eBay  percebeu  que  as  pessoas  não 

conseguiam localizar alguns dos itens que mais desejavam e criou um espaço para 

leilões on-line e quando a IKEA notou que as pessoas queriam bons móveis a preços 

substancialmente  mais  baixos  e  criou  sua  linha  de  móveis  desmontáveis,  elas 

mostraram sua capacidade de marketing, transformando uma necessidade particular 

ou social em uma oportunidade de negócios lucrativa.” (KOTLER, 2006, p.4)

Trazendo isso  para  educação e  tendo  entendido,  em suma,  o  marketing  como um 

processo  de  negócio  para  facilitar  o  atendimento  das  necessidades  do  consumidor, 

percebemos que este só veio fazer parte do segmento educacional depois da década de 60, 

quando as demandas cresceram e as ofertas não mais podiam “selecionar” as demandas ideais.

O que significa  o termo  marketing? Esta pergunta foi  recentemente 

colocada para 300 administradores educacionais cujas faculdades estavam 

enfrentando  redução  no  número  de  matrículas,  custos  e  anuidades 

crescentes. Sessenta e um por cento responderam que viam marketing como 

uma combinação de  venda, propaganda e relações públicas. Outros 28% 

responderam  que  era  apenas  uma  destas  três  atividades.  Apenas  uma 

pequena  porcentagem  reconhecia  que  marketing  tinha  algo  a  ver  com 

avaliação  de  necessidades,  pesquisa  de  marketing,  desenvolvimento  de  

produto, preço e distribuição. (FOX, 1994, p. 25)

Ou seja,  as  ferramentas  de  marketing  ainda são  pouco conhecidas  e  utilizadas  no 

sistema  educacional  em quanto  negócio.  A partir  deste  trabalho  pretendemos  observar  a 

adoção  de  marketing  do  CEAMO  e  atender  a  essas  necessidades  a  partir  de  um  ponto 

específico do composto de marketing: publicidade.

Para iniciar  esse estudo e prática,  foi  necessário perceber qual  a atual  imagem da 

instituição  para  o  público-alvo  dentro  da  praça  escolhida.  De acordo com Fox  (1994),  é 

natural dos serviços que respondem ao mercado terem interesse em avaliar como o público vê 
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sua marca, já que com alguma frequência essa marca não é de acordo com a realidade – 

positiva ou negativamente. Como há uma relação pessoal, é comum uma imagem ruim afetar 

a opinião de não só uma pessoa, mas de várias por consequência, já que a matrícula pode ser 

feita por indicações de parentes, amigos, colegas de outras instituições.

Para  saber  isso,  foram  feitas  duas  pesquisas  de  mensuração  de  imagem:  uma  de 

familiaridade-favorabilidade e outra de diferencial semântico. A primeira pretende apresentar-

nos o nível de conhecimento e de empatia do target com o cliente e a segunda tenta apontar 

mais detalhes sobre como a instituição é vista.

Com essas  informações,  conseguimos direcionar  a  criação de  uma análise  SWOT. 

Através  dela  podemos  avaliar  as  forças,  fraquezas,  oportunidades  e  ameaças,  analisando 

ambientes interno e externo.

A  partir  desse  trabalho  inicial,  definiremos  quais  as  melhores  estratégias  de 

comunicação integrada,  qual  planejamento de comunicação e  qual  o  USP (unique selling 

proposal) do CEAMO.

De acordo com Steel (2006), fazer uma análise desse modo, primeiramente amplo, e a 

partir disso traçar o planejamento, ajuda o cliente a perceber que a avaliação do seu negócio 

parte de um ambiente macro para outro menor e que este ambiente maior, apesar de parecer 

distante,  direciona a necessidade dos consumidores do ambiente menor. O uso do mix de 

marketing para direcionar uma comunicação estratégica exige uma observação detalhada de 

tendências, conceitos e necessidades de mercado, avaliando, de acordo com Kotler (2006), os 

“4Ps”: produto, praça, preço e promoção. Isso deve, no decorrer do processo, direcionar a 

criação de um briefing.

Em  termos  simples  e  concretos,  um  bom  briefing  deve  atender  a  três 

objetivos principais: primeiro, ele deve dar à equipe criativa uma visão realista do 

que a propaganda precisa e do que se espera que ela atinja; segundo, deve fornecer 

uma  compreensão  clara  das  pessoas  a  que  a  companha  ou  peça  se  destina  e; 

finalmente, precisa dar diretrizes claras sobre a mensagem que o público-alvo tem 

mais chances de ser suscetível. (STEEL, 2006, p.137)

Com  o  briefing  resolvido  e  direcionado  para  a  criação,  dá-se  início  a  criação  e 

execução das  peças,  seguindo as  orientações  passadas  pelo profissional  de  atendimento  e 

planejamento, lembrando sempre da necessidade de atender aos objetivos de marketing e de 

comunicação do cliente. Isso se dará logo após o desenvolvimento completo do plano de 

mídia. De acordo com Sant'Anna (2005), 
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de pouco valerá uma boa peça publicitária  se os veículos escolhidos para 

divulgá-la não forem adequados ao seu meio peculiar de expressão e não atingirem 

o público capaz de interessar-se pela coisa anunciada e com capacidade aquisitiva 

para comprá-la. Ao conceber uma campanha publicitária e iniciar seu planejamento, 

a primeira coisa a ter em mente é o grupo consumidor a que a mesma se destina, 

pois é do conhecimento do consumidor real ou potencial que é possível estabelecer 

o tema, selecionar os estímulos ou apelos e determinar o gênero de veículos mais 

apropriados a difundir a mensagem. (SANT'ANNA, p.193).

A partir do plano de mídia, criaremos as peças seguindo um conceito que, junto ao 

tema e  com a  abordagem necessária,  comuniquem e  incentivem o  consumidor  a  agir  de 

acordo com suas necessidades e as do cliente. Com isso utilizaremos todas as ferramentas 

visuais e textuais para persuasão.

De acordo com Bertomeu (2006),  o  texto publicitário  deve transmitir  informações 

específicas  de  determinados  produtos/serviços,  sendo  ele  conceitual  entre  fabricante  e 

consumidor. Já segundo Cezar (2005), a função da direção de arte na propaganda é convencer 

o  cliente  imageticamente  a  absorver  o  conteúdo  daquela  peça,  causando nele  interesse  e 

desejo no argumento de venda e, por consequência, no produto.

A partir desses processos aqui teorizados, serão observados detalhes dentro de cada 

ponto  principal,  argumentando  em  teoria  e  mostrando  na  prática  o  resultado  que  um 

marketing educacional orientado à publicidade pode ser um diferencial no mercado e para o 

cliente.
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3 DIAGNÓSTICO

A partir do briefing e pesquisas realizadas, é possível diagnosticar alguns problemas de 

comunicação e apontar soluções adequadas ao composto de marketing.

3.1 Público-alvo

O target  principal  apontado é de pais  das classes  A e B, pais,  com renda mínima 

familiar de R$ 3.000,00 (classe B2), com uma faixa etária entre 30 e 50 anos.

3.2 Análises de ambiente interno e externo

Para fazer  a  análise,  utilizamos as definições  mais tradicionais de Kotler  quanto a 

análise SWOT (2006) e outras matrizes complementares, através de Fox (1994). De acordo 

com Kotler (2006),

Uma coisa  é  perceber  oportunidades  atraentes,  outra  é ter  capacidade de  tirar  o 

melhor proveito delas. Cada negócio precisa avaliar periodicamente suas forças e 

fraquezas internas. Para tanto, pode utilizar um formulário apresentado no Lembrete 

de Marketing. (KOTLER, 2006, p.51).

Já segundo Fox (1994), a avaliação de oportunidades e ameaças de uma instituição 

educacional  deve  passar  por  matrizes  separadas,  sendo uma de  oportunidades  e  outra  de 

ameaças. Cada matriz mostrando possibilidades variáveis entre níveis alto e baixo, de acordo 

com atratividade e probabilidades de sucesso ou gravidade e possibilidade de ocorrência.

Além, Fox (1994), orienta a criação de uma lista de verificação específica de valores e 

fraquezas de uma instituição educacional em nível interno, variando de acordo com imagem 

da empresa,  satisfação do cliente,  share of market,  share of mind,  preço,  efetividade em 

inovações,  efetividade  em  publicidade,  efetividade  em  comunicação  on-line,  retenção  de 

clientes, resultados em aprovações, corpo docente, localização, instalações. Todos os pontos 

variando em ordem de importância em: grande, média e pequena. Tabelas com matrizes a 

seguir.
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3.2.1 Ambiente Externo

Matriz de Oportunidades

PROBABILIDADES DE SUCESSO

ALTA BAIXA

ATRATIVIDADE

ALTA

Apresentar o CEAMO 
como o colégio que faz a 
diferença em relação a 
resultados.

Apresentar o CEAMO como o 
colégio com foco em 
educação para cidadania.

BAIXA

Melhorar a estrutura 
física o bastante para 
compensar o fato do 
colégio não estar 
localizado no melhor 
bairro entre os 
concorrentes, além de 
aproveitar do poder 
aquisitivo das classes 
emergentes.

Criar departamento interno de 
pesquisa e marketing, para 
captar e observar necessidades 
de clientes e prospectes, bem 
como pensar em alternativas 
para solucionar problemas de 
inadimplência. Pensar em 
soluções de mobilidade 
coletiva para diminuir o 
problema em relação a 
localização: frota especial 
para buscar e deixar alunos 
em casa.

Matriz de Ameaças

PROBABILIDADES DE OCORRÊNCIA

ALTA BAIXA

GRAVIDADE

ALTA

Concorrentes iniciarem 
campanha fortalecendo o 
posicionamento da marca na 
tentativa de aumentar os 
resultados no share of mind e, 
por consequência, no share of 
market.

Concorrentes melhorem 
resultados em métricas 
nacionais a curto prazo, 
colocando o CEAMO não 
mais como a melhor opção 
entre os colégios privados da 
cidade.

BAIXA

Concorrentes divulgarem 
matrículas com valores 
inferiores ao do CEAMO, na 
tentativa de atrair clientes que 
coloquem esse custo como 
diferencial na decisão final.

A situação econômica, apesar 
da recente alta nos últimos 
anos, aparenta uma leve 
estagnação. Isso pode 
diminuir o interesse das 
classes emergentes em 
optarem por colégios com 
mensalidades mais caras.



26

3.2.2 Ambiente Interno

Lista de verificação para análise de forças/fraquezas

Marketing/
Comunicação

Desempenho Importância

Gran
de 

força
Força Característi

ca Neutra Fraqueza
Grande 
Fraquez

a
Grande Média Pequena

Imagem da 
empresa X X

Satisfação do 
cliente X X

Share of market X X

Share of mind X X

Preço X X

Efetividade em 
inovações X X

Efetividade em 
publicidade X X

Efetividade em 
comunicação 

online
X X

Retenção de 
clientes X X

Resultados em 
aprovações X X

Corpo docente X X

Localização X X

Instalações X X

Fazendo  uma  análise  SWOT, agora  de  acordo  com Kotler  (2006),  que  já  analisa 

ambiente interno e externo em uma matriz única e define que

A avaliação global das forças, fraqueças, oportunidades e ameaças é denominada 

análise SWOT (dos termos em inglês strenghts, weaknesses, opportunities, threats). 

Ela envolve o monitoramento dos ambientes externo e interno. (KOTLER, 2006, p. 

50)

Temos então uma matriz  única,  diferente  da orientada  por  Fox (1994),  que segue 

abaixo da seguinte forma:
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Strenghts (Força)   Weaknesses (Fraquezas)

� Corpo docente bem estruturado;

� Menor preço;

� Imagem da marca não viciada ou com 

ruídos;

� Lançar campanha com um 

planejamento que vá um pouco além 

da fase de matricula;

� Lento aumento na estrutura física;

� Taxa de inadimplência crescente;

� Ausência de departamento de 

marketing e pesquisa;

� Não aparece entre os primeiros em 

pesquisa de share of mind;

Opportunities (Oportunidades) Threats (Ameaças)

� Indicadores de sucesso: ENEM; � Concorrentes mais tradicionais;

� Convesti com foco no vestibular;

� Concorrentes lançarem campanha com 

posicionamento e investimento em 

mídia maior por um largo período.

3.2.3 Problematização

Diante da análise dos ambientes interno e externo percebidos com as análises SWOT 

propostas, percebe-se a relação dos problemas e oportunidades diretamente relacionados com 

a  imagem atual  da  empresa  e  de  seus  concorrentes.  Isto  é,  na  matriz  de  oportunidades, 

orientada por Fox (1994), observamos que a possibilidade mais alta de sucesso é alinhar a 

comunicação de acordo com um de seus concorrentes, a Convesti, que tem sua imagem de 

marca mais ligada ao vestibular3. Por outro lado, isso faria o colégio perder atratividade no 

quesito  desenvolvimento social  e  foco no grupo,  o  que é  mais  comum ao observamos a 

imagem do colégio hoje e está direcionada de acordo com a visão dos seus gestores.

 A principal  ameaça,  com gravidade  de  probabilidade  alta,  é  que  os  concorrentes 

também iniciem campanhas fortes.  Ou seja,  significa  dizer  que os principais concorrentes 

estão  com  diferenciais  decisórios  de  escolha  muito  próximos  e  que  uma  comunicação 

eficiente pode definir e ajudar a melhorar o posicionamento e imagem da marca diante do 

3 A Convesti, antes de tornar-se um colégio, era um curso isolado focado no vestibular. Esse posicionamento 
de negócio ainda se matém um pouco na imagem percebida pelo consumidor, como podemos avaliar na 
pesquisas realizadas.
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consumidor. O que fica mais claro ainda após observarmos a pesquisa de top of mind, que 

mostra um empate técnico e de percentuais baixíssimos.

Ao  fazermos  uma  análise  interna,  observamos  uma  característica  de  desempenho 

neutro  em quase  todos  os  pontos  analisados.  Os  que  obtiveram mais  destaque  foram os 

diferenciais  quanto  a  corpo  docente,  resultados  em  aprovações  e  estrutura.  Um  ponto 

importante a destacar é em relação ao custo da mensalidade. Segue abaixo o comparativo:

COLÉGIO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO

CEAMO R$ 315,00 R$ 400,00

CPP R$ 360,00 R$ 384,00,

Mater Christi R$ 390,00 R$ 495,00

Convesti R$ 381,50 R$ 484,00

O CEAMO possui o ensino fundamental mais barato entre os concorrentes e no ensino 

médio só fica atrás do CPP – com uma pequena diferença de R$ 16,00, que diante do target  

aparece como empate de preço.

3.3 Diferencial de serviço

Observando o mercado onde o cliente atua e seus principais concorrentes, bem como 

fazendo uma análise  SWOT e  pesquisa  relacionada a  imagem construída,  ficou claro,  de 

acordo com Reeves (1961), que não há um USP (Unique Selling Proposition) bem definido 

em nenhum dos concorrentes diretos. Ainda segundo o autor, cada comunicação deve ter uma 

oferta lógica ao consumidor, ressaltando seu benefício ao adquirir o produto ou serviço. Essa 

proposta não deve ser facilmente alcançável pela concorrência.

Diante disso, é pouco provável um colégio ter um USP muito mais forte do que seus 

concorrentes – sobretudo um que não seja alcançável. Isso porque todos trabalham dentro da 

mesma base, com pouca variação em relação ao serviço. Nesse caso o USP deve se apoiar em 

valores um pouco variáveis e, ou, externos. No caso do CEAMO, o USP seria o colégio com 

melhor aprovação e um dos menores preços entre os principais concorrentes.

3.4 Posicionamento de comunicação

Ao observar o segmento de educação, de acordo com Fox (1994), há quase sempre 

com o mesmo quadro de tarefas. No caso do CEAMO, trabalharemos com as seguintes:

� Manter ou ampliar a imagem da instituição.
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� Desenvolver a lealdade e apoio dos ex-alunos.

� Fornecer informações sobre suas ofertas.

� Atrair estudantes potenciais e estimular as inscrições de matrículas.

� Corrigir informações inadequadas ou incompletas sobre a instituição.

Para fazer um planejamento de posicionamento em educação eficiente, segundo Fox 

(1994) o trabalho segue 6 etapas, sendo elas:

1. Identificar a audiência: percebemos que o target do CEAMO é essencialmente classe 

A e B, com faixa etária entre 30 e 50 anos e renda superior a R$ 3.000,00. Apesar 

desse ser o target e abranger o decisor de compra, é interessante para o colégio ter na 

audiência da sua mensagem não só esse público. Isso porque a construção da imagem 

desejada depende também dos seus alunos, sobretudo os das séries finais (entre 15 e 

18  anos),  que  futuramente  devem  passar  essa  imagem  para  seus  pares  e  filhos, 

incentivando novas matrículas; um processo de fidelização e construção de valor de 

marca.

2. Facilitar o entendimento da resposta procurada: a resposta desejada na mensagem que 

o  CEAMO  deve  passar  é  comportamental.  O  público-alvo  deve  tornar-se  mais 

favorável ao colégio, o que incentivará um aumento nas matrículas. A intenção é que o 

nível  de  familiaridade  e  favorabilidade  do  colégio  aumentem  após  a  campanha, 

fortalecendo assim sua imagem, levantando os números das pesquisas e atendendo ao 

marketing.

3. Desenvolvimento da mensagem: a mensagem eficaz deve atender ao modelo AIDA: 

Atenção,  Interesse,  Desejo  e  Ação.  Ou  seja,  o  target  deve  ser  impactado,  ficar 

interessado em saber mais sobre o colégio, para assim desejá-lo e, finalmente, efetivar 

matrícula e divulgar o colégio positivamente. Esse tipo de modelo, que fique claro, 

não  funciona  com  uma  peça  publicitária  por  si,  mas  sim  com  um  conjunto  de 

estratégias, canais e mensagens utilizados. O CEAMO deve adotar como orientação 

para mensagem o seu USP, que é forte se comparado a possíveis USP de concorrentes.

4. Escolha da mídia: dividir a escolha de mídia (e canais) em dois tipos: Comunicação 

pessoal e impessoal. No caso de comunicação pessoal, por tratar-se de um colégio, o 

poder  de  influência  na  decisão  de  escolha  está  muito  relacionada  a  experiências 

anteriores compartilhadas entre grupos. Ou seja, pais recomendando a outros pais o 

colégio.  O mesmo acontece entre  alunos.  Para  mídia  pessoal,  tomaremos  algumas 

providências,  detalhadas  a  frente,  entre  elas:  identificação  de  indivíduos  e  grupos 

influentes,  desenvolvimento  de  líderes  de  opinião  e  direcionamento  de  materiais 
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especiais. Já em comunicação impessoal, a mensagem se dará através de canais que 

não  envolvem,  necessariamente,  contato  direto  com  as  pessoas.  São  canais  mais 

tradicionais como TV, mídia impressa e digital.

5. Seleção  de  atributos  da  fonte:  a  intenção,  neste  caso,  é  selecionar  pessoas  com 

conhecimento profundo do colégio e torná-las um canal de divulgação do colégio. 

Para isso serão analisados 3 pontos: Experiência, no caso de alunos recém-aprovados 

que  passaram  pelo  CEAMO;  confiabilidade,  no  caso  de  alunos  com  carreiras  de 

sucesso,  já  graduados  em  outras  instituições,  mas  com  passagem  pelo  CEAMO; 

agradabilidade, no caso de pessoas que aparentem boa relação com outras, que tenha 

facilidade  de  se  comunicar  e  transmitir  a  ideia  do  colégio;  para  esses  casos,  os 

professores são a principal opção.

6. Feedback:  a  melhor  maneira  de  percebermos  o  resultado  do  planejamento  de 

comunicação e a eficácia das mensagens é analisar os resultados disso no marketing do 

cliente. Aliado a isso, uma nova pesquisa de definição de imagem ajudará o CEAMO a 

perceber  o  valor  sobre  o  investimento  e  o  novo  posicionamento  alcançado, 

fortalecendo e aumentando a favorabilidade e familiariadade com a marca.

Em resumo, o CEAMO deve posicionar sua comunicação orientada de duas maneiras: 

comunicação pessoal e impessoal. De acordo com Sant'Anna (2005), comunicação impessoal 

é  aquela  que  não  envolve  o  consumidor  diretamente,  gerealmente  mídia  de  massa.  Já 

comunicação pessoal é aquela direta, feita especifica e isoladamente para uma pessoa, como 

mala-direta, e-mail marketing ou mídia gratuita através de divulgação boca-a-boca.

Através da publicidade (impessoal), fortalecendo a imagem do colégio e alinhando o 

seu USP à comunicação como o colégio que faz a diferença (na aprovação e formação) e tem 

o melhor preço. Já através de orientações de marketing e de relações públicas, fortaleceremos 

a comunicação pessoal. O preço, no entanto, deve aparecer somente no material de marketing 

direto.  Isso  porque  a  comunicação  impessoal  do  CEAMO deve  trabalhar  como principal 

argumento o resultado do ENEM, sem deixar de lado seu valor tradicional: formação cidadã, 

que não deve se misturar a valores financeiros, para não haver contraste entre os argumentos.

3.5 Qualidades, comparações ou abordagens a serem evitadas

Alguns  pontos  devem  ser  evitados  na  comunicação  do  CEAMO,  em  virtude  da 

diferenciação que alguns concorrentes podem ter e que o CEAMO não tenha condições de 

concorrer diretamente. São eles:
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� Evitar  comunicar  que  tem  boa  localização,  já  que  alguns  concorrentes  ficam  em 

bairros mais estratégicos diante da classe A e B.

� Evitar comunicar que tem a melhor estrutura, porque todos estão com o mesmo nível, 

com exceção do Mater Christi, que tem um certo destaque nesse quesito.

� Evitar  abordagem  que  desvalorize  os  concorrentes  ou  desqualifiquem  algumas 

características deles, bem como evitar citar seus nomes.

� Evitar  posicionamentos  que  alinhem  o  colégio  com  qualquer  religião  ou  posição 

política, moral ou étnica.

� Evitar abordagem agressiva direcionada exclusivamente ao vestibular. Um dos valores 

percebidos  do  CEAMO  é  o  da  formação,  mesmo  sendo  o  colégio  com  maior 

aprovação no ENEM.

� Evitar o uso de layout, cor ou argumento similar aos da concorrência, mesmo que 

estes não estejam fazendo campanha de manutenção ou matrícula.

� Ter cautela com a abordagem, já que o colégio hoje tem como objetivo de marketing 

aumentar cerca de 300 alunos. Uma comunicação volumosa e ofertando promoção 

rara pode atrair mais demanda do que a oferta disponível.

3.6 Estratégia de comunicação integrada

Segundo  Ogden  (2002),  a  comunicação  integrada  é  uma  aprimoração  do  mix  de 

marketing. No caso, ele mostra a importância de comunicar a mensagem para o público-alvo 

da  mesma  forma,  sem  que  ocorra  variações  da  mensagem  percebida.  Por  isso,  todas  as 

variáveis  devem  ser  analisadas.  No  caso  específico  do  CEAMO,  4  ferramentas  foram 

analisadas.

Foi  selecionado  o  seguinte  mix  de  comunicação  de  marketing:  publicidade, 

eventos/experiências,  relações  públicas  e  marketing  direto.  É  o  suficiente  pra  o  target  e 

segmento, portanto, é desnecessário para o momento o uso de promoção de vendas e vendas 

pessoais.

Com o target, imagem atual, imagem desejada, e o USP já definidos, trabalharemos 

cada  ferramenta  da  seguinte  maneira,  com a  intenção  de  oferecer  coerência,  clareza  e  o 

máximo de impacto possível de acordo com a necessidade de marketing:
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1. Publicidade:  através  de  uma  campanha  publicitária  pretendemos  desenvolver  uma 

imagem  duradoura  para  o  CEAMO,  deixando  claro  seu  USP  e  diminuindo  a 

neutralidade  observada  nas  pesquisas  de  familiariadade,  o  que  aumentará, 

naturalmente,  o  número de matrículas.  A campanha publicitária,  por  funcionar  em 

repetição, transmitirá algo positivo sobre o colégio – impressões quanto a tamanho, 

força  e  poder,  por  exemplo.  Com  ela  teremos  maior  penetração  e  aumento  de 

expressividade, por ser uma mídia impessoal.

2. Eventos/experiências:  através  de  eventos  e  experiências  fortaleceremos  os  canais 

pessoais  do  colégio  com  o  target.  Para  o  caso  do  CEAMO  é  uma  ferramenta 

importante, pois aumentará a favorabilidade da marca com os clientes atuais e com os 

prospectes. É uma maneira de gerar uma impressão mais familiar e simpática, sem ser 

impessoal. 

3. Relações  públicas:  através  das  relações  públicas,  poderemos  tornar  a  marca  mais 

conhecida através de canais de alta credibilidade. Neste caso, a marca pode participar 

de  momentos  pontuais  em  que  possa  falar  sobre  educação,  estudo  e  vocação, 

escrevendo artigos para revista ou jornais e sugerindo pauta com colunistas sociais. É 

uma  ferramenta  de  uso  muito  específico,  mas  que  ajuda  a  comunicação  pessoal 

naturalmente, atingindo o target que normalmente evita publicidade.

4. Marketing direto: nesse caso teremos uma ferramenta personalizada, interativa e bem 

direcionada. É interessante ser enviada para clientes atuais, ex-clientes e prospectes, 

cada  um recebendo um tipo de  mensagem,  com um objetivo  específico.  Podemos 

incluir nesse tipo de comunicação, por exemplo: mala direta,  telemarketing, e-mail 

marketing.  Esses  canais  permitirão  uma forma  de  contato  atualizado,  que  servirá, 

futuramente, para pesquisas de imagem e valor de marca.

3.7 Plataformas de comunicação

De  acordo  com  as  definições  do  planejamento  de  comunicação  integrada,  foram 

selecionados  para  ações  de  comunicação  do  CEAMO,  na  intenção  de  iniciar  um 

reposicionamento de marca já na campanha de matrículas de 2013, as seguintes ferramentas:

� Publicidade: TV privada, TV aberta, jornal, outdoor, revista e internet (banners).

� Eventos/Experiências:  Três  eventos  no  decorrer  do  ano.  Um no  início,  focado no 

período de férias, com atividades de verão que fortaleçam a imagem do colégio fora 
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do  ambiente  acadêmico:  eventos  esportivos  na  praia,  entre  turmas,  com  gincana, 

medalhas,  premiação.  Outro  no  meio  do  ano,  que  ligue  a  imagem  do  colégio  a 

políticas de melhoria da qualidade de vida: passeio ciclístico incentivando a educação 

no  trânsito  e  defesa  do  meio-ambiente.  E  o  último,  no  final  do  ano,  focado  nos 

preparativos  finais  para  o  vestibular,  com  aulões  especiais,  dicas  para  facilitar  a 

escolha do curso e concentração para o dia da prova.

� Relações públicas: dividiremos a função de relações públicas para o CEAMO de duas 

maneiras: online, funcionando o ano inteiro no que diz respeito ao gerenciamento de 

redes sociais, atualização de conteúdo, informações, novidades, eventos. E off-line, 

que focará o trabalho em enviar notas e releases na fase pré-vestibular e logo após a 

divulgação dos principais resultados. O profissional responsável por RP off-line ficará 

encarregado de manter todos os veículos da cidade informados sobre o CEAMO e 

educação privada de modo geral. A intenção é de que, sempre que um veículo precisar 

fazer uma matéria sobre vestibular, o CEAMO seja o primeiro colégio a ser procurado. 

Isso aumentará a quantidade de mídia gratuita conseguida pelo colégio.

� Marketing direto: será dividido em 3 públicos: alunos, ex-alunos e prospectes. Para 

todos  os  públicos,  serão  enviadas  mensagens  on  e  off-line.  Cada  uma  com  uma 

mensagem diferente, com a intenção de mostrar o novo posicionamento do CEAMO e 

fortalecer a imagem desejada, afetando o objetivo de marketing à médio prazo.

3.8 Verba disponível e planejamento de orçamento

A verba  disponível  para  a  campanha  é  de  R$  25.000,00,  podendo  ser  um pouco 

flexível para mais, dependendo da condição do material criado ou sugestões.

3.9 Briefing

De acordo com a  pesquisa  e  o  planejamento de  comunicação,  teremos o  seguinte 

briefing direcionado a criação:

Cliente

Centro Educacional Aproniano Martins de Oliveira - CEAMO.
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Fato Principal

O colégio  CEAMO possui 19 anos no mercado de Mossoró, atuando com educação 

privada em todas as sérias, do básico ao médio, tendo um total de 1200 alunos. Apesar do 

tempo de mercado, a imagem do cliente é considerada neutra. Isso porque, como podemos 

observar a partir  da pesquisa de imagem e da comunicação anterior (anexos), o CEAMO 

variou seus argumentos lógicos de venda, sem manter uma unidade de conceito.

Agora  existem  4  colégios  disputando  o  mesmo  público-alvo,  com  proposta 

educacional  similar,  mas  nenhum com um USP claro:  CEAMO,  CPP,  Convesti  e  Mater 

Christi.  Todos  apresentaram  perfil  similar  em  pesquisa  de  imagem,  sendo  neutros,  com 

algumas  observações  a  considerar:  Convesti  aparecendo  como  colégio  direcionado  ao 

vestibular  e  Mater  Christi  com  maior  nível  de  familiaridade,  favorabilidade  e  estrutura. 

CEAMO e CPP sendo considerados colégios mais equilibrados entre o indivíduo e o social, 

de  estrutura  aproximada,  sem  foco  muito  definido  para  vestibular  ou  formação.  Fato 

importante: o CEAMO tem a maior aprovação no ENEM e possui o menor preço entre os 

concorrentes diretos. Na pesquisa de top of mind citada anteriormente, houve empate técnico 

entre os primeiros colocados e o CEAMO não aparece entre eles.

Problema que a comunicação deve resolver

Diante desse cenário equilibrado, há a oportunidade ideal para posicionar o colégio 

como a melhor opção, já que temos melhor preço e resultados lógicos: melhor nota no ENEM. 

O consumidor deve perceber que o CEAMO é a única opção que realmente faz a diferença 

para o aluno: além de formá-lo como um bom cidadão, consegue aprová-lo no vestibular. Essa 

deve ser a impressão do consumidor, portanto subjetiva, após ser impactado pela campanha.

Objetivo da comunicação

Criar uma campanha de matrículas que inicie um reposicionamento de marca para o 

CEAMO, aumentando a partir desse semestre o número de matrículas, tentando, no prazo de 1 

ano, a quantidade de alunos matriculados de 1.200 para 1.300.  A campanha deve fortalecer a 

marca para que,  a partir  de campanhas futuras,  ela comece a aparecer  entre  os primeiros 

lugares no top of mind.

Promessa

O único que realmente faz diferença.

Razão da promessa

A maior aprovação no vestibular, aliado perfeitamente com a formação social e com a 
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vantagem de ter o menor preço.

Target

Segundo Kotler (2006), há 5 funções em relação a decisão de compra.

1. Iniciador: a primeira pessoa no processo de compra. É quem toma a decisão inicial, 

impactado pela comunicação através do desejo e/ou necessidade.

2. Influenciador: é o consumidor que é envolvido e acaba envolvendo (influenciando) as 

decisões de outros consumidores a respeito da compra ou comparação de produtos ou 

serviços.

3. Decisor: aquele que efetiva a decisão. A opinião final sobre comprar ou não.

4. Comprador: é aquele que compra o produto, geralmente o que tem o poder financeiro 

de negociação, geralmente indo ao ponto de venda.

5. Usuário:  aquele  que mantem o uso do produto,  mesmo,  as  vezes,  não  tomando a 

decisão de compra do mesmo.

No caso do CEAMO, temos um target que atravessa um pouco todos os níveis de 

decisão, da seguinte forma: o target, pais de classes A e B, com renda superior a R$ 3.000,00, 

com filhos em idade escolar, devem ser os principais iniciadores. Podem, normalmente, serem 

influenciados por atuais clientes do CEAMO. Quem geralmente toma a decisão de compra 

nesse segmento são os pais, mas em séries mais avançadas (ensino médio), podem ser os 

adolescentes,  com poder de decisão maior. Compradores são,  necessariamente,  os pais ou 

responsáveis. Usuários são os alunos, matriculados.

Peças

Dividiremos a criação da campanha entre as seguintes peças:

� Mídia outdoor: placas 9x3m; cartazes formato A3; backbus; 

� Mídia impressa: 1 anúncio revista (1 página), 2 anúncios jornal (5col x 26cm);

� Mídia eletrônica: filme 30'';

� Mídia  digital/internet:  indentidade  visual  para  Facebook,  Twitter.  Orientação  para 

Google AdWords, e-mail marketing;

� Marketing direto: mala-direta para pais de alunos; mala-direta para ex-alunos; mala-

direta para prospectes; E-mail marketing.

� Sugestões:  aceita-se  sugestões  para  mídia  alternativa/guerrilha  de  baixo  custo  e 

direcionamentos  para  RP,  eventos  e  experiências  em  um  segundo  momento.  A 

preferência,  portanto,  deve  ser  para  peças  listadas  acima,  que  estão  inclusas  no 

orçamento inicial.

Prazo

30 de agosto.
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4 PLANO DE AÇÃO 

4.1 Plano estratégico

A partir  do diagnóstico e  do posicionamento de comunicação definido,  juntamente 

com o briefing respondido, traçamos um plano estratégico de início de reposicionamento de 

marca  para  o  CEAMO,  como  foi  detalhado  no  capítulo  anterior.  Em  resumo,  segundo 

Sant'anna (2005, p. 113): 

O plano deve ser elaborado de forma que o cliente receba recomendações 

precisas quanto ao mercado a ser atingido pela propaganda, quais as modificações 

aconselháveis  no  sistema  de  distribuição  do  produto  e  política  de  vendas  da 

empresa; quais os veículos de divulgação a serem utilizados; os apelos a empregar e 

as mensagens adequadas a cada veículo e, finalmente, as instruções que deverão ser 

transmitidas  aos  distribuidores  e  revendedores,  para  que  todos  sigam o  mesmo 

caminho.

Como  foi  avaliado,  os  principais  objetivos  de  mercado  do  CEAMO  são: 

primeiramente, conseguir aumentar a quantidade de matrículas no ano de 2013. Junto a isso, 

iniciar um reposicionamento de marca, na intenção de melhorar o posicionamento futuro em 

pesquisas de top of mind.

Quanto ao objetivo de comunicação, como percebeu-se, ele está, no caso específico do 

CEAMO, totalmente atrelado ao USP definido: o colégio que faz a diferença na formação do 

aluno (cidadã e para aprovação), e tudo isso com o melhor preço - orientado somente para 

marketing direto.  A publicidade neste  caso deve usar  de persuasão. Para  Kotler (2006), a 

publicidade persuasiva cria simpatia, preferência, convicção e a compra de um produto ou 

serviço.

Trabalharemos  com o  seguinte  cronograma,  dentro  das  estratégias  já  expostas  no 

capítulo 3, bem como no briefing:

ETAPAS DATAS

Apresentação de briefing 20/08/13

Apresentação de campanha 30/08/13

Reunião de pré-produção 02/09/13

Entrega das artes finais 12/09/13

Apresentação dos custos e negociação de mídia 12/09/13

Entrega dos materiais a serem veiculados 16/09/13

Início da veiculação 04/11/13

Fim da veiculação 29/12/13
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4.2 Plano de mídia e veiculação

Seguindo  as  recomendações  de  Sant'Anna  (2005), pouco  vale  uma  campanha 

publicitária se os veículos definidos para a divulgarem não forem adequados ao seu meio e 

não atingirem o target. Ao concebermos uma campanha, a primeira coisa necessária é ter em 

mente qual é o grupo consumidor.

O problema de seleção de veículos deve ser decidido no momento exato de planejar, 

pois, se de um lado, o grupo consumidor a visar é que dita o gênero dos veículos a 

escolher, por outro lado, a natureza da mensagem, a forma mais apta de expressá-la, 

a verba disponível para a campanha, etc. influem igualmente na seleção, sendo assim 

indispensável coordenar todos esses fatores antes de começar o preparo das peças 

publicitárias. (SANT'ANNA, 2005, p.92)

Já  de  acordo com  Tamanaha (2006),  o  planejamento  de mídia  é  definido  como o 

processo pelo qual se busca alcançar uma situação desejada ou um objetivo pretendido, de 

maneira eficiente, efetiva e rentável, num período de tempo estabelecido.

No caso do CEAMO, definimos como target pais das classes A e B, com renda mínima 

familiar de R$ 3.000,00 (classe B2), com uma faixa etária entre 30 e 50 anos. Sendo assim, 

nosso objetivo de mídia é impactar esse target no período de matrículas, apresentando o novo 

posicionamento do CEAMO e mostrando o mesmo como o colégio que faz a diferença.

É importante que ressaltar que, para atingirmos nosso objetivo de mídia, precisamos 

concordar  que  a  melhor  opção  é  combinar  os  veículos  da  melhor  forma  possível  e  não 

concentrar a verba do cliente em apenas um canal, por uma questão de argumento de venda 

necessário para esse segmento e problema de comunicação a ser resolvido.

Sant'anna (2005) afirma que o melhor veículo para uma campanha é aquele que atinge 

a maior quantidade de consumidores visados, do modo mais expressivo, mais rapidamente e 

ao menor preço por indivíduo. Para isso, é preciso ter conhecimento dos veículos. Assim, para 

definirmos o plano de mídia, abordamos os seguintes pontos:

� Público-alvo: Classes A e B, entre 30 e 50 anos, pais.

� Âmbito da campanha: Mossoró/RN, com aproximadamente 280 mil habitantes4.

� A natureza do produto: Serviço de educação, ritmo de compra anual (matrículas).

� Atividade publicitária dos concorrentes: Filmes cartelados, pouco impacto de mídia 

exterior e baixa repetição, trabalhando sempre a nível local.

4 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=240800&search=rio-grande-do-
norte|mossoro> Acesso em: 11 setembro 2013.
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� A verba disponível: R$ 25,000,00

� O prestígio do veículo:  Selecionar  veículos  que tenha um impacto maior  entre  o 

target principal, para não perder verba com veículos que atingem classes inferiores.

� O tipo de distribuição:  Concentrar mídia em novembro e dezembro, pouco antes e 

durante o período de matrículas.

A  partir  desses  pontos,  selecionamos  os  seguintes  veículos  de  acordo  com  os 

argumentos  apresentados  abaixo.  Desconsideramos  o  uso  do  rádio,  já  que  na  cidade,  de 

acordo com pesquisa anexa, não tem muita influência sobre as classes desejadas.:

� TV: A TV foi selecionada porque, de acordo com Tamanaha (2006) possui cerca de 

98%  de  penetração.  Apesar  da  revolução  digital,  ainda  é  o  meio  com  maior 

abrangência,  sobretudo  no  Brasil.  Infelizmente,  a  cidade  não  oferece  pesquisa  de 

audiência, mas sabemos que, na prática, temos 3 canais fortes, sendo 2 de TV aberta e 

1 de TV fechada. Sendo eles TV Mossoró (aberta),  InteTV/Globo (aberta) e TCM 

(fechada). Por termos uma verba reduzida se comparada a média de investimento em 

mídia na capital,  direcionaremos o investimento para a TCM, através do Canal 10 

(local, com exibição de programas que atingem diferentes públicos e horários), que 

possui  um  custo  baixo  e  uma  abrangência  de  classe  mais  próxima  do  target.  O 

investimento na InterTV seria interessante, mas de custo alto e abrangência para o 

estado e não somente cidade, o que significa escoamento de verba por exibição. 

� Mídia impressa: A cidade possui 3 principais jornais: DeFato, Gazeta do Oeste e O 

Mossoroense. Como o custo com a TV é menor, há possibilidade de usarmos também 

essa mídia. Possuem uma abrangência mediana e um público-alvo entre 30 e 50 anos, 

além de credibilidade. Cada jornal possui uma tiragem média de 1.500, subindo um 

pouco mais durante os finais de semana, alcançando até 2.000 em casos específicos. 

Jornais possuem apelo universal, maleabilidade, ação rápida e intensa e controle. Além 

dos jornais, para mídia impressa selecionamos uma revista com circulação bimestral - 

no caso, focaremos nela para os últimos meses do ano. Trata-se da revista Presença, 

que possui maior visibilidade para o target, com uma tiragem de 5.000 exemplares. A 

revista permite uma melhor reprodução dos anúncios do que o jornal, possuem vida 

mais longa e possuem uma porcentagem maior de leitores por unidade, além de serem 

mais seletivas. Todos os veículos listados de mídia impressa aqui possuem cobertura 

local,  abrangendo  toda  a  cidade,  com uma circulação  entre  10  e  20% abaixo  da 

tiragem total.
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� Mídia externa: De acordo com Sant'Anna (2005), a publicidade ao ar livre é diferente 

das demais. Enquanto as outras mídias vão à residência do consumidor, o cartaz e o 

outdoor são percebidos de passagem, nas vias públicas, casualmente. Porém, pelo seu 

tamanho e pelas cores, exercem impacto sobre o público e pela repetição conseguem 

influir, fixar a mensagem breve e deixar uma impressão. Para esse caso, selecionamos 

3 opções  de  mídia:  placas  outdoor,  cartazes  e  backbus.  A cidade possui  bastantes 

espaços para outdoor e, aliado ao restante do planejamento, durante 2 meses, vai ser 

praticamente  impossível  algum  consumidor,  principalmente  dentro  do  target,  não 

perceber a marca. Além das placas, fortaleceremos a mensagem outdoor através de 

backbus, que é uma mídia que possui bastante penetração, chegando a ser as vezes até 

maior que placas tradicionais, de acordo com o Mídia Dados 2013. Os cartazes serão 

usados  para  fortalecer  a  marca  no  próprio  ponto  de  venda,  entre  alunos,  pais  e 

colaboradores do CEAMO.

� Marketing  Direto:  Ainda  segundo  Sant'Anna  (2005),  marketing  direto  é  uma 

especialização do marketing que envolve utilizar técnicas de propaganda e venda para 

atingir o target de forma mais dirigida e obter respostas mais diretas e mensuráveis. 

Para  o CEAMO, trabalharemos com mala-direta  (adaptada  para  e-mail  marketing) 

para  três  perfis  dentro  do  target:  pais  de  alunos  matriculados,  pais  de  alunos  não 

matriculados  e  ex-alunos.  A intenção  é  dar  informações  mais  detalhadas  sobre  o 

colégio, em um formato que não poderia ser possível em outras mídias. Informações 

como detalhes do colégio ou preço, por exemplo.

� Internet: Já para internet, iremos destinar parte da verba para exibição de banners via 

Google AdWords.  Isso irá  mostrar o CEAMO em todos os sites relevantes para o 

target, o que nos trará um retorno sobre o investimento muito mais claro. Como o 

CEAMO ainda é pouco experiente com o uso das redes sociais e marketing on-line, 

trabalharemos somente o básico neste  primeiro momento,  que consiste  em:  mudar 

identidade visual  dessas  redes  sociais  (Facebook e Twitter),  para  alinha-las  com a 

comunicação  atual,  enviar  e-mail  marketing  para  um  mailing dentro  do  target  e 

posicionar a exibição do CEAMO nos resultados de busca patrocinada do Google.

Um plano de mídia não deve ser analisado somente quanto a qual target deve atingir e 

usando quais veículos, mas deve também analisar sua frequência e intensidade. A frequência é 

o número de inserções programadas e a intensidade é o espaço ocupado pelo anúncio. No caso 

do  CEAMO,  por  tratar-se  de  um  colégio,  devemos  usar  a  técnica  de  overlapping 

(superposição). Isso porque, de acordo com a única chance que o colégio tem de atingir seus 
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objetivos de marketing (aumentar o número de clientes) será no período de matrículas. Essa 

técnica, de acordo com Sant'Anna (2005), consiste em exibir a mesma campanha, no mesmo 

momento, em canais e veículos diferentes, atingindo assim, muitas vezes, a mesma pessoa, 

mais de uma vez por dia, com a campanha. Para isso, concentraremos os investimentos em 

mídia entre novembro e dezembro.

Táticas de mídia: 

TV: definido com TV privada, através do Canal 10 TCM. Faremos inserções de forma 

rotativa,  com filme  de  30  segundos.  Essas  inserções  são  assim chamadas  por  não  terem 

horário determinado,  mas sim concentrado de forma organizada.  Por  exemplo  de um dia 

avulso, o seguinte esquema, dividindo por etapas, novembro e dezembro:

Período/NOV 04/11 - 30/11

Horários Quantidade de inserções

08h às 11:59h 1

12h às 13:59h 2

14h às 17:59h 1

18h às 22:00h 1

 Inserções/dia 5

Período/DEZ 01/12 - 29/12

Horários Quantidade de inserções

08h às 11:59h 2

12h às 13:59h 4

14h às 17:59h 2

18h às 22:00h 2

 Inserções/dia 10

Como a emissora não dispõe de pesquisa de audiência, trabalharemos sem números de 

GRP (Gross Rating Points). Por segurança, já que o cliente tem uma mídia do tipo sazonal, 

trabalharemos com flights, que de acordo com Sant'Anna (2005), são intervalos de inserção de 

mídia, do tipo concentrado, funcionando a partir  do começo de novembro, aumentando a 

frequência em dezembro. Mais detalhes quanto aos dias exatos nos planos de inserção.

Mídia  impressa:  Aqui,  trabalharemos  compensando  o  investimento  menor  na  TV. 

Faremos  inserções  mais  impactantes,  coloridas  e  de  meia-página,  somente  em novembro, 

período onde a maioria das matrículas já pode ser efetivada. Trabalharemos com formato de 

meia página (6col x 26cm) no jornal DeFato, pois esse é o que mais atende ao público-alvo, 

de acordo com a tabela abaixo consultada diretamente com os veículos:
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Jornal Classe AB Classe C Classe DE

Gazeta do Oeste 27,4 42,89 29,71

O Mossoroense 16,36 44,75 38,89

DeFato 31,14 44,29 24,56

Além disso, uma veiculação na revista Presença, formato página inteira. Mais detalhes 

nos planos de inserção.

Mídia  outdoor:  Trabalharemos  com  10  placas  em  trechos  pontuais  da  cidade, 

abordando as principais avenidas - detalhado nas tabelas anexas, em uma cidade com cerca de 

240  mil  habitantes.  Essas  placas  serão  colocadas  por  4  semanas,  a  partir  da  metade  de 

novembro e até dezembro, fim da campanha. Em dezembro, a quantidade de placas cairá para 

6, já que iremos investir mais em TV. Selecionando lugares específicos, mais transitados pelo 

target, ver detalhes nas tabelas. Cartazes serão afixados pela escola no período da campanha - 

sem custo de mídia, só de produção. Junto a isso, trabalharemos backbus em duas linhas que 

passem pelo centro da cidade, onde a movimentação é maior e a exibição, consequentemente, 

também.

Marketing direto: Serão divididos em 3 grupos: alunos matriculados (200), prospects 

(600),  ex-alunos  (200).  Para  cada  um  desses  grupos  será  enviada  uma  mala-direta  com 

conteúdo variável entre si, mas com a mesma base de argumento. Junto a isso, enviaremos um 

e-mail marketing para um mailing de cerca de 10.000 pessoas.

Internet: Investimento em Google AdWords entre novembro e dezembro, o que inclui 

uma segmentação de 29.000 usuários, em média, de acordo com o veículo. Com um custo por 

clique máximo de R$ 0,10, a campanha pode conseguir até 100 cliques por dia, com um custo 

diário de R$ 10,00. Fazendo então 60 dias por R$ 600,00, caso ocorram todos esses cliques, o 

que  é  raro.  Caso  não  consiga,  a  campanha  continua  on-line  até  que  todo  o  crédito  seja 

consumido. O que também é importante nesse caso são as exibições, já que nem sempre o 

usuário tem interesse em acessar o site, mas é exposto a marca e ao USP do cliente de toda 

forma.  Em  resumo,  com  um  investimento  de  R$  300,00  em  novembro,  o  CEAMO  vai 

melhorar sua exibição online para 29.000 pessoas diariamente, com um CPC de R$ 0,10 a 

campanha deve durar até, pelo menos, junho de 2014. Essa mídia é interesse porque estará 

sempre atrelada ao público que buscar por palavras referente a colégio, matrícula, alunos e 

mossoró no serviço de buscar.
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4.3 Custos

Custos de produção obtidos em 5 de agosto e válidos por 30 dias.

Tabela de custos de produção

Material Fornecedor Custo Uni. Custo Final Pagamento

Outdoor policromia 
em Lona

Edmilson 
Serigrafia R$ 500,00 10 R$ 5.000,00 30 dias

Backbus policromia 
adesivo Repet R$ 500,00 2 R$ 1.000,00 30 dias

Cartaz A3 
policromia Repet R$ 10,00 20 R$ 200,00 30 dias

Trilha sonora para 
filme Jamendo

R$ 180,00 
(direito de uso 
para 1 ano e 
somente em 

mercado local)

1 R$ 180,00
À vista, com 
direito de uso 

para 1 ano

Filme (seleção e 
compra de imagens 

via banco)
Shutterstock R$ 185,00 5 R$ 900,00

À vista, com 
direito de uso 
em mercado 

local.

Edição de vídeo, 
colorização e 

tratamento
Pixel Agogo R$ 400,00 1 R$ 400,00 30 dias

Produção fotográfica Shutterstock R$ 500,00 1 R$ 500,00

À vista, com 
direito de uso 
em mercado 

local.

Mala-direta 1 Impressão 
gráfica -- 200 R$ 370,00 30 dias

Mala-direta 2 Impressão 
gráfica -- 200 R$ 370,00 30 dias

Mala-direta 3 Impressão 
gráfica -- 600 R$ 1.000,00 30 dias

E-mail 
marketing/Envio Aprex -- 1 R$ 78,00 À vista

Mailing List PuxaMail -- 1 R$ 40,00 À vista

Custo de mídia - demais em anexo.

Exibição no Google AdWords (CPC R$ 0,10) R$ 300,00

Página inteira revista Presença R$ 1.500,00

Backbus (2 unidades, 15 novembro a 15 de dezembro) R$ 400,00

Total dos custos de produção: R$ 10.038,00

Total dos custos com mídia: R$ 15.364,00

Total de Investimento: R$ 25.402,00
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4.4 Criação

Diante do problema de comunicação a ser resolvido, iniciamos o processo criativo 

para  buscarmos  a  melhor  solução.  Seguindo  as  orientações  de Sant'Anna  (2005), a 

publicidade não é, e está longe de ser, uma ciência pura, exata. Não há fórmula para se criar 

uma boa publicidade.

Criatividade como um processo de dar existência a algo novo, único e original. Para 

isso, devemos ter total familiaridade com os fatos, conhecimento do ambiente e pretensões do 

cliente quanto a seu marketing e problema a ser resolvido. A partir disso,  com a leitura do 

briefing, constatamos os seguintes pontos como essenciais ao processo de criação de conceito 

e argumento:

O que vendemos?

Matrículas em colégio de ensino básico ao pré-vestibular.

A quem vendemos?

Pais das classes A e B.

Onde vendemos?

Mossoró, Rio Grande do Norte, cidade com cerca de 240.000 habitantes.

Quando vendemos?

Novembro e dezembro.

Como vendemos?

Através de mídia de massa e marketing direto.

Objetivo do marketing?

Aumentar em 100 a quantidade de alunos no intervalo de 1 ano (2014).

Objetivo da publicidade?

Apresentar o CEAMO como o colégio com diferencial, por ter melhor nota no ENEM 

e ser reconhecidamente uma boa opção para formação cidadã.

Com essas informações essenciais, iniciamos a fase criativa propriamente dita, através 

do brainstorm. De acordo com Vieira (2004),

pensar  criativamente  é,  antes  de  tudo,  pensar.  Reagir  à  informação,  sentir-se 

motivado pelas questões que surgem, sentir, naturalmente, uma necessidade íntima 

de  achar  uma  solução.  E  essa  é  uma  condição  que  alcançamos,  antes  de  tudo, 

negando-nos  a  adotar  uma  postura  passiva  diante  da  vida.  Trata-se  de  um 

inconformismo  saudável  e  construtivo.  Criar  é  parir.  Portanto,  produto  de 

inseminação. Da inseminação da sensibilidade pela informação nova, relíquia mais 

cara da capacidade de admirar. Cabe a nós não nos deixar amortecer pela rotina, não 
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nos deixar anestesiar  pelo condicionamento, não deixar morrer em nós o ímpeto 

original da busca. Para a frente, para cima, para sempre. (VIEIRA,  2004, p. 115).

Para Barreto (2004), um brainstorm eficiente possui 4 etapas:  Preparação, Incubação, 

Iluminação, Verificação. A preparação é a fase em que se busca todo o tipo de conteúdo do 

cliente e que tenha relação com o seu segmento. Nessa fase, é considerado sobretudo o que foi 

extraído do  briefing e foi citado acima como pontos essenciais. Nela, há uma necessidade 

clara  de  posicionamento  do  CEAMO no  mercado  local.  Essa  atitude,  por  si,  já  traria  o 

CEAMO  para  um  nível  melhor  de  familiariadade,  porque  ninguém  do  segmento  o  faz. 

Percebemos que a comunicação normalmente é feita de maneira muito pontual e isolada, sem 

unidade ou argumento real de venda. Ao analisarmos o que já foi feito pelo CEAMO e pelos 

principais concorrentes, percebemos que não há um posicionamento claro, nem definição de 

USP, na comunicação de nenhum deles. Há uma exceção em alguns casos da Convesti, que 

tem uma marca ainda atrelada ao vestibular - o que pudemos comprovar que funciona, já que 

a  pesquisa  de  familiaridade  mostrou  exatamente  essa  impressão.  Abaixo  algumas  peças 

isoladas que podem servir de exemplo para essa situação:

Outdoor 
- Mater Christi
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Anúncio - Convesti

Anúncio - Colégio Pequeno Príncipe
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A segunda  fase  é  da  incubação.  Nessa  fase,  onde  já  há  um certo  cansaço  por  pesquisa, 

discussões e avaliação de problemas e alguns caminhos possíveis, há uma necessidade natural 

de descanso. Nesse momento, o cérebro naturalmente organiza o problema para, futuramente, 

tirar soluções e levá-las ao consciente. Barreto (2004) sobre isso destaca:

“Quando  a  trama  do  crime  tornava-se  particularmente  densa,  Sherlock  Holmes 

parava tudo e levava Watson a um concerto; ou se dedicava horas ao seu violino.  

(Conan Doyle conhecido bem o processo de criatividade para fazer seu personagem 

agir assim). Einstein também tocava violino, ou lia Dostoievsky; Gandhi costumava 

tecer;  Beethoven  chegava  as  suas  soluções  em  longas  caminhadas,  anotando 

enquanto andava ”.  (BARRETO, 2004, p. 92)

Nesse momento o cérebro busca descansar. Pensar em outras coisas e se distanciar do 

problema é essencial. Cada um, em particular, tem uma maneira específica de se distrair e 

pensar em outras coisas que tragam algum tipo de prazer, para depois retomar o trabalho 

munido de mais referências.

Após a incubação, vem a iluminação. Esse é o momento da “eureca!”, onde a ideia é 

encontrada. Aqui, a solução para o problema aparece. Aqui, encontramos o conceito a ser 

trabalhado na campanha.  Bertomeu (2006)  nos aponta alguns caminhos para encontrar um 

conceito relevante para o cliente de acordo com o produto (neste caso, com o serviço):

Caso  o  serviço  possua  um  diferencial  altamente  inovador  e  único,  motivador  de 

compra se comparado ao concorrente: o conceito deve estar ligado diretamente ao serviço. No 

caso do CEAMO, não é um caminho interessante, já que os concorrentes oferecem o mesmo 

serviço, dentro da mesma plataforma.

Caso o serviço possua um diferencial inovador, mas que não é diferencial de compra: 

nesse caso o conceito deve se apoiar na imagem da empresa, reforçando algo que reflita no 

produto e no consumidor. No caso do CEAMO, é um caminho interessante quando pensamos 

no argumento das notas no ENEM serem as melhores entre os colégios privados, atrelando 

isso ao fato do colégio já ter uma marca neutra, mas conhecida por educação cidadã.

Caso o serviço não possua diferencial inovador algum: o conceito deve dizer algo 

motivador  de  compra,  que  nunca tenha  sido  dito  antes  pelos  concorrentes.  Nesse  caso  o 

conceito não vai estar ligado ao produto ou serviço, mas a uma informação nova que nunca 

foi  dita  sobre  o  mesmo.  Não  é  o  caso  do  CEAMO,  já  que  trabalhar  conceitos  desses 

significam passear por conceitos raros e arriscados para um investimento de mídia que só é 

possível uma vez no ano.

Caso o  serviço  não apresente  diferencial  inovador:  uma possibilidade  é  mudar  ou 

encontrar o diferencial inovador no serviço. O que também não interessante ao CEAMO.

E, por fim, caso o serviço não apresente diferencial inovador, não tenha nada a ser 
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explorado e a concorrência já tenha dito tudo sobre ele: partimos para o apelo emocional. Esse 

caso é o mais comum, já que todos os produtos e serviços, hoje em dia, são muito similares.  

Nesse caso o conceito deve se apoiar inteiramente na ideia. Não é o caso do CEAMO, já que 

ele possui vantagens claras, que possibilitam a criação de um conceito mais forte e menos 

subjetivo.

Sendo assim,  o  melhor  caminho para  o  CEAMO é a  segunda opção:  encontrar  o 

conceito  envolvido  com  o  diferencial  (que  não  necessariamente  é  de  compra),  aliado  a 

imagem da empresa. Nesse caso, temos um colégio que faz a diferença em aprovação (melhor 

nota no ENEM), mas conhecido por formação cidadã, como definido como USP. O conceito, 

portanto, é: CEAMO, o colégio que faz a diferença.

Definimos esse conceito como guia para toda a campanha de matrícula e para o início 

do reposicionamento da marca, trazendo agora o ele como slogan. De acordo com Bertomeu 

(2006),

um verdadeiro slogan não apenas prende a atenção, mas fecha a comunicação 

sobre si mesma, excluindo qualquer interferência. O slogan tem sentido completo e 

não  precisa  de  uma imagem ou  de  outra  forma  de  texto  para  completar  o  seu 

sentido.  É uma frase  que resume a  campanha e o  posicionamento  da  marca  da 

empresa, produto ou serviço. Ele sintetiza e expressa o conceito principal. Deve ser 

reconhecido facilmente pelo público. Transmite normalmente o posicionamento da 

marca  ou  produto,  como também sintetiza  a  estratégia  criativa  da  campanha de 

propaganda.  (BERTOMEU, 2006, p.19).

Além disso, o slogan deve ser uma frase curta, simples, clara, apropriada e que tenha a 

concentração máxima de um conceito, além de ser de fácil memorização e adaptação para 

sugestões futuras de argumentos.

Essa fase final, de possibilidades que a ideia pode levar, aprovação ou reprovação, é 

conhecida como verificação. É nela que vemos se a ideia do conceito, campanha ou peça 

isolada é viável, relevante e está dentro do orçamento proposto para o cliente.

Após  passarmos  por  essas  fases,  ficou  definido  como  estratégia  criativa  que 

trabalharemos o conceito em forma de slogan: faz a diferença. E esse slogan será apoiado por 

uma  promessa  básica  aliada  a  justificativa:  melhor  nota  no  enem,  responsabilidade  na 

formação  cidadã,  pensamento  no  coletivo,  etc.  Assim  teremos  uma  comunicação  que 

posiciona a marca no mercado, além de apresentar diferenciais que já justifiquem uma tomada 

de decisão do consumidor para matrículas ainda nesse ano.
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4.4.1 Peças

Dentro do conceito criativo e posicionamento definidos, iniciamos a criação das peças, 

orientadas de acordo com técnicas e teorias de direção de arte e redação publicitária. Sabemos 

que são duas disciplinas que devem conversar bastante durante o processo criativo, mas, por 

uma questão de teoria, iremos descrever aqui ambas separadamente, começando pela direção 

de arte.

De  acordo  com  César  (2000), a  função  do  diretor  de  arte  é  conceber  a  peça 

visualmente, seja para meio impresso ou eletrônico. Seguindo os princípios recomendados por 

Sant'Anna (2005),  um material  publicitário  deve despertar  a  Atenção,  Interesse,  Desejo e 

Ação (A.I.D.A.). Para o CEAMO, procuramos fazer uma direção de arte que se destaque de 

tudo que já foi feito na cidade, principalmente no segmento. Assim, despertaremos o interesse 

visual do nosso target. A ideia é transmitir ao consumidor uma sensação de que o CEAMO é 

um colégio que faz a diferença, tanto no resultado quanto na formação cidadã. Isso significa 

alinhar  a  comunicação  do  colégio  a  sentimentos  reais  que  transmitam confiança,  alegria, 

sucesso e ao mesmo tempo seriedade.  Para isso utilizamos fotos em superclose de jovens 

dentro da faixa etária dos alunos, sorrindo e olhando para a câmera. As fotos, em preto e 

branco, destacam o sentimento na imagem e ressaltam os títulos da campanha, principais 

argumentos de venda e que ajudarão a posicionar o colégio no mercado.

Ainda em direção de arte, o uso das cores foi essencial para o desenvolvimento da 

campanha. As imagens preto e branco passam seriedade e valorizam a emoção nas fotos. Já os 

títulos em branco valorizam o contraste, facilitando a leitura e dando destaque ao slogan da 

campanha, que usa um tom mais claro do verde - cor da marca do CEAMO. Segundo Farina 

(2003), a legibilidade, a visibilidade de certos detalhes facilita a memorização dos mesmos e, 

segundo a forma dos detalhes, é preciso adequar a cor principal para realizar o contraste.

O contraste entre os acromáticos branco e preto e seus tons, que variam entre eles, é 

bastante  aproveitado  na  criatividade  publicitária.  Muitos  profissionais  empregam 

escalas de diferentes valores de luminosidade a fim de suprirem a falta de cores num 

determinado trabalho. Podem-se conseguir contrastes de um tom saturado por meio 

de sua modulação empregando-se para isso o branco. A modulação pode ser feita 

usando-se o preto. (FARINA, 2003, p.90).

Ou seja, seguindo a teoria na prática, usando as imagens em preto e branco, além de 

valorizarmos o sentimento dos modelos, estaremos destacando o slogan, em verde, o que trará 

uma melhor lembrança para o consumidor, explorado também com um contraste tipográfico 

forte, que explicaremos no decorrer da apresentação das peças. Farina (2003) diz ainda que é 
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inegável que o anúncio publicitário realizado nos contrastes de branco e preto tem um poder 

atrativo muito grande. É um contraste agradável à vista e com um inquestionável poder de 

impacto. 

Já em redação, além de usarmos o slogan definido, títulos apoiarão o argumento de 

venda de cada peça. Cada título, em peça específica, deverá vender um ponto positivo do 

CEAMO, todos dentro do USP. Segundo Bertomeu (2005),

quando escolhemos uma palavra, estamos fazendo uma escolha de como representar 

alguma  coisa.  As  palavras  que  escolhemos  têm  enorme  influência  em  nossa 

argumentação. Como exemplo, podemos dizer desfavoravelmente sobre prisioneiros 

de uma casa de detenção que sofreram violência policial: são assassinos, bandidos! 

E  favoravelmente  poderíamos dizer:  são seres  humanos,  são  filhos  de  Deus!  As 

palavras que escolhemos são as principais responsáveis pela nossa argumentação. 

Cada uma das escolhas que fazemos com as palavras correspondem a uma visão de 

como  podemos  expressar  nosso  ponto  de  vista  a  respeito  daquele  determinado 

assunto. (BERTOMEU, 2005, p.25)

No caso do CEAMO, em redação, a mensagem principal deverá ser o slogan, mas o 

que deve atrair a atenção será o título-benefício, ou seja, aquele que mostra a promessa básica 

oferecida. A intenção é que o cliente veja a promessa, seja impactado com o slogan e, no 

decorrer da campanha, memorize e mude sua percepção da marca - incentivando a matrícula 

no futuro.
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5 CONCLUSÃO

A partir do trabalho da agência experimental NRS, percebemos que o CEAMO ainda 

está dando os primeiros passos quando o assunto é posicionamento de marca. No segmento 

educacional,  mesmo  com  colégios  com  mais  de  100  anos  de  história,  não  é  difícil  se 

posicionar de um modo em que a marca tenha mais destaque. As recentes pesquisas de top of 

mind mostram que não há um líder de marca no segmento e que os que estão na frente estão 

tecnicamente empatados, todos com percentuais baixíssimos. Ou seja, a empresa que adotar o 

marketing educacional e direcionar um pouco mais seus investimos para a comunicação, terá, 

em um curto ou médio período de tempo, seus objetivos de marketing alcançados.

Percebendo  e  avaliando  isso,  conseguimos  criar  um  projeto  experimental  com 

orçamentos próximos da realidade local, adaptando e descobrindo alternativas que possam 

reduzir o custo de produção, sem perdermos qualidade no resultado final do trabalho.

Como resultados, percebemos que com um investimento razoável para o mercado (R$ 

25.000,00), é possível iniciar uma campanha de matrícula que possa transformar um pouco a 

imagem  que  o  consumidor  tem  do  colégio  e,  a  partir  de  então,  começar  a  alinhar  um 

reposicionamento de marca futuramente. Isso trará, em caso de manutenção de campanha, um 

destaque  melhor  ao  colégio  e  resultados  positivos,  tanto  no  marketing  (aumentando 

matrículas) como em pesquisas de mercado.

Concluímos  que  o  objetivo  foi  cumprido,  já  que  além  de  contribuirmos  com  o 

posicionamento de marca do CEAMO, conseguimos perceber na prática do mercado local as 

dificuldades e os desafios futuros que a profissão nos trará.



68

6 REFERÊNCIAS 

CESAR, Newton. Direção de Arte em Propaganda. 7. ed. São Paulo: Editora futura, 2005.

BERTOMEU, João Vicente Cegato.  Criação na Redação Publicitária. São Paulo: Ed. do 

autor, 2006.

DONDIS, Donis, A. Sintaxe da linguagem visual. 3. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

FARINA, Modesto,  Psicodinâmica das cores em comunicação. 4. ed. São Paulo:  Edgard 

Blücher, 2003.

FOX, Karen F.A, KOTLER, Philip. Marketing Estratégico para Instituições Educacionais. 

São Paulo: Atlas, 1994.

KOTLER,  Philip.  Administração  de  marketing:  a  edição  do  novo  milênio.  São  Paulo: 

Prentice Hall, 2000.

LAKATOS,  Eva  Maria;  MARCONI,  Marina  de  Andrade.  Fundamentos  de  metodologia 

científica. São Paulo: Atlas, 1991.

OGDEN, J. R. Comunicação Integrada de Marketing. Tradução de Cristina Bacellar. São 

Paulo: Prentice Hall, 2002.

REEVES, Rosser. Reality in advertising. London: MacGibbon & Kee, 1961.

SANT’ANNA,  Armando.  Propaganda:  teoria,  técnica,  prática.  São  Paulo:  Pioneira 

Thompson Learning, 2005.

SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z: Como usar a propaganda para construir marcas e 

empresas de sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

VIEIRA, Stalimir. Marca - o que o coração não sente os olhos não vêem. 2. ed. São Paulo: 

Loyola, 2002.

STEEL,  Jon.  A Arte  do  Planejamento:  Verdades,  Mentiras  e  Propaganda.  São  Paulo: 

Campus, 2006.



69

TAMANAHA, Paulo.  Planejamento de Mídia:  Teoria e Experiência.  São Paulo:  Pearson 

Prentice Hall, 2006.

TAVARES, Mauro Calixta. A força da marca. Como construir e manter marcas fortes. São 

Paulo: Harbra, 1998.

Sites:

Disponível  em:  <http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/para-brasileiros-educacao-e-a-

chave-para-o-desenvolvimento-do-pais> Acesso em: 25 maio 2013.



70

ANEXOS

PEÇAS ANTERIORES DO CEAMO:
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