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1. RESUMO 

Apesar da Faculdade de Conchas (FACON) já contar com um departamento 

de marketing, observou-se que a maioria dos concluintes do ensino médio do 

município de Conchas - SP não conhece a instituição, sendo assim, tornou-se 

necessária a elaboração de um plano de marketing para aumentar a visibilidade da 

mesma. A informação do desconhecimento da existência da instituição, deu-se 

através de um pré-teste aplicado à 108 concluintes do ensino médio. Portanto, 

aplicar-se-á uma pesquisa mais completa aos concluintes do ensino médio do 

município de Conchas, abrangendo as escolas públicas e privadas, para que com o 

embasamento teórico, se possa tomar decisões mais coerentes com a necessidade 

do município. Para o plano de marketing, será realizado um levantamento de todos 

os pontos fortes que a faculdade oferece, e os pontos fracos a serem corrigidos, 

bem como uma análise quantitativa do mercado, com o objetivo de estabelecer as 

estratégias de marketing mais viáveis. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A FACON, Faculdade de Conchas, está localizada no interior de São Paulo a 

152 km da capital, e oferece os cursos de Pedagogia e Tecnologia em Processos 

Gerenciais, sendo credenciada pela Portaria Nº 59 de 13/01/2009, publicada no 

DOU em 14/01/2009, obtendo o recredenciamento com nota 3, em dez, 2013. 

(INEP, 2015). 

Todo o trabalho já realizado pelo departamento de Marketing da instituição, 

com Mídias Sociais, Google, Mail Marketing etc., tem como foco principal gerar mais 

tráfego para a website da FACON, de modo que a empresa seja mais conhecida e 

reconhecida, tenha mais autoridade no segmento de Educação no Brasil, gere mais 

credibilidade, aumente o conhecimento das áreas de atuação e cursos 

disponibilizados, que tenha mais inscrições e matrículas efetuadas, mas talvez, 

sejam necessárias outras ações específicas para o município. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetiva-se trazer informações detalhadas sobre a instituição de ensino em 

questão, apresentando os cursos oferecidos, preços, infraestrutura, suas visões, 

valores, objetivos, análise de concorrência e outras informações relevantes no 

processo desta pesquisa, conseguindo assim revelar os pontos positivos e 



negativos, a situação atual e como deve ser mais explorada suas qualidades para o 

aprimoramento de um plano de marketing. 

Pretende-se também compreender como se pode trabalhar estrategicamente 

com o marketing, aplicando de forma correta e eficaz, para garantir o sucesso e 

qualidade tanto da instituição como dos serviços oferecidos aos clientes/alunos. 

 

4. METODOLOGIA 

A princípio fez-se uma análise quantitativa do mercado, levantando-se o 

número de alunos matriculados no ensino médio de Conchas e Pereiras, que é a 

cidade mais próxima. (IBGE, 2017) 

Os alunos matriculados no ensino médio no ano de 2005 totalizaram 656 

matrículas em Conchas, que conta com 3 escolas e 331 matrículas em Pereiras, que 

conta com 1 escola. Mantendo o mesmo número de escolas em cada município, 

verificou-se que no ano de 2012, totalizaram 660 matrículas em Conchas e 262 

matrículas em Pereiras. E no ano de 2015 totalizaram 754 matrículas em Conchas e 

245 matrículas em Pereiras. 

Referente ao curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, a participação 

no mercado é baixa, pois a FACON possui 10 alunos matriculados neste curso, 

sabendo-se que curso iniciou-se no segundo semestre de 2016. É importante 

ressaltar que no 2º semestre 2016 o curso de Processos Gerenciais iniciou com 14 

alunos e finalizou o semestre com 09 alunos, o que representa uma evasão de 35,71 

% no 1º semestre de 2016. 

Nessa perspectiva, tornou-se necessário pensar em um plano de marketing 

para tornar a instituição mais conhecida, e reconhecida pelos munícipes. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Pretende-se Aplicar um questionário para investigar a perspectiva do aluno 

concluinte do Ensino Médio no município de Conchas, quanto as suas expectativas 

em relação ao ensino superior. E com o objetivo de identificar perguntas-problema 

que justifiquem uma modificação da redação, aplicou-se inicialmente um pré-teste, 

ou seja, aplicou-se um questionário inicial em uma pequena amostra com algumas 

das questões julgadas pertinentes.  

Neste pré-teste, foram entrevistados 118 alunos do ensino médio dos quais 

100% cursam o Ensino Médio em Conchas e concluem o mesmo, no final de 2017. 



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Seguem-se algumas informações prévias obtidas com o pré-teste. 

Conforme a figura 1 observa-se que 87,3% dos concluintes do ensino Médio 

no município de Conchas têm a pretensão de cursar o nível superior. Apesar disto, 

70,3% dos concluintes não conhecem os cursos oferecidos pela FACON, conforme 

apresentado na figura 2. 

 

Figura 1. Intenção dos alunos em cursar alguma Faculdade após o término do 

Ensino Médio. 

 

Figura 2. Alunos concluintes do Ensino Médio que conhecem os cursos oferecidos 

pela FACON. 

Procurou-se também saber quais os quesitos considerados importantes na 

escolha de uma instituição de ensino superior, e o fator preço é um dos fatores mais 

relevantes citados no pré-teste. 
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