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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o Plano de Comunicação Integrada de Marketing 

(PCIM) da Creche-Escola Inovadora, empresa dedicada a educação infantil, ser criada, cujo Projeto 

Integrado  de  Negócios  (PIN)  foi  apresentado  como  parte  para  obtenção  do  MBA  em  Gestão 

Empresarial  da  Fundação Getúlio  Vargas.  Dividido  em duas  partes,  o  trabalho,  primeiramente, 

retoma pontos já descritos no PIN, mas necessários para a composição do PCIM. Na segunda parte, 

aborda itens novos como a pesquisa de marketing, objetivo e estratégia de marketing, objetivo e 

estratégia  de  comunicação,  ações  de  comunicação  integrada  de  marketing,  campanha  de 

comunicação, e marca, entre outros.

Palavras Chave:  Comunicação, Marketing, Escola, Educação Infantil
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações Iniciais

Este Plano de Comunicação Integrada de Marketing é um documento complementar ao Plano 

Integrado de Negócio da Creche-Escola Inovadora. Foca esforços principalmente nos esquemas de 

comunicação  de  marcas,  tanto  instituicionais,  quanto  de  produtos.  Prevê  um embasamento  de 

marketing bastante sólido, para assim alicerçar as recomendações de objetivos, estratégias e ações 

de comunicação.

A Creche-Escola Inovadora é uma empresa de Educação Infantil, situada no bairro Recreio 

dos Bandeirantes, na capital carioca, que tem como principais diferenciais competitivos o horário de 

aulas estendido e opção de pernoite eventual.

Este  trabalho  tem como  objetivo  aprodundar  o  planejamento  e  ações  de  comunicação  e 

marketing,  sendo utilizado  como forma  de  divulgar  e  vender  produtos  e  serviços  de  educação 

infantil.

O principal desafio de comunicação e marketing é passar confiança e credibilidade aos pais e 

responsáveis  pelas  crianças.  A Creche-Escola  quer  ser  reconhecida  como um local  seguro,  que 

ofereça tranquilidade, onde os filhos se sentirão em casa, quando os pais estiverem longe.

1.2. Metodologia

A metodologia escolhida para este trabalho consistiu em uma Pesquisa Bibliográfica sobre 

nas áreas de Estratégia de Empresas, Gestão de Marketing, e Empreendedorismo.

Em seguida, foram obtidas Informações de Mercado por meio de orçamentos nas escolas da 

região, visitação de suas instalações, faturamento desses concorrentes, lucratividade do setor, entre 

outros.

Também  utilizadas Informações  Estatísticas provenientes  de  órgãos  como  o  Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a Secretaria de Educação da Prefeitura do Rio de 

Janeiro e do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE), e de revistas especilizadas.
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Além desas fontes, realizamos  Pesquisa de Marketing que fazem levantamentos quanto a 

aceitação do público-alvo aos produtos e serviços da Creche-Escola Inovadora.

Os conceitos foram aplicados na criação de uma empresa fictícia, sendo este trabalho uma 

parte de um Plano Integrado de Negócio, que visaria a criação deste empreendimento.

1.3. Organização do Trabalho

Informar como o trabalho está organizado e um pequeno parágrafo sobre o que trata cada um 

deles.

O capítulo 1 contextualiza o leitor sobre o que será o trabalho, explica que este  Plano de 

Comunicação Integrada de Marketing é um aprofundamento do Plano Integrado de Negócios da 

Creche-Escola Inovadora, e define a metodologia de produção do documento.

O capítulo 2 avança sobre técnicas de Gestão de Marketing e, principalmente, como trabalhar 

a motivação do público-alvo para a aceitação dos produtos e serviços, assim como perceber valores 

diferenciados e atuais, como a questão da sustentabilidade socioambiental  e a interação de pais, 

educadores e alunos pela Rede Mundial de Computadores.

No capítulo  3,  dividido  em duas  partes,  retoma,  na  primeira,  de  forma  resumida,  pontos 

importantes já apresentados no PIN, sem os quais a compreensão da estratégia de marketing ficaria 

incompreensível. Na segunda parte, desenvolve e aprofunda as ações de comunicação integrada.

Por  fim,  o  capítulo  4  –  Conclusões,  faz  um  retrospecto  geral  do  que  foi  abordado, 

apresentando o que se pode tirar daquilo que foi exposto nos capítulos anteriores.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Considerações Iniciais

A Gestão de Marketing tem como questão básica identificar as melhores ofertas aos diferentes 

mercados,  de acordo com Lima, Sapiro, Vilhena e Gangana (2008). Para esses autores, pode-se 

pensar em termos de processo de marketing com três objetivos, que são: criar valor ou identificar 

valor, desenvolver e entregar valor e alinhar pessoas aos valores.

As  constantes  mudanças  na  sociedade  e  no  mundo  tornam essas  tarefas  difíceis,  pois  as 

constantes mudanças, positivas e negativas, alteram o comportamento do consumidor.

Kotler (2000) explica o conceito de Valor Total, que é a diferença entre o valor total para esse 

cliente e o custo total para o mesmo. Corresponde a soma de benefícios que ele espera receber pelo 

uso de um produto ou serviço, ou pela aceitação de um conceito.

No  ramo  da  educação  infantil,  como  no  caso  da  Creche-Escola  Inovadora,  o  Plano  de 

Marketing tem que se basear no conceito de valor total, principalmente quando o Plano Integrado de 

Negócios para o estabelecimento prevê que os preços serão altos em relação à concorrência local.

O marketing  terá  que  ser  capaz  de  demonstrar  os  valores  criados  a  partir  da  concepção 

inovadora da escola e entregá-los, de forma objetiva e subjetiva, aos pais e responsáveis, que são o 

nosso verdadeiro público-alvo. São os pais que pagam, não as crianças. Assim, o marketing deverá 

ser voltado fundamentalmente aos adultos.

O Plano de Marketing deverá identificar as vantagens competitivas, os diferenciais, de modo a 

posicionar a proposta de valor na mente do cliente. Dentre as diversas variáveis de diferenciação de 

produtos  utilizadas  usualmente,  uma  Creche-Escola  deve  combinar  vários  itens,  de  forma  a 

desenvolver atributos que atendam a necessidades específicas.

A proposta de valor da Creche-Escola deve ser baseada na diferenciação de seu pessoal, de 

seus recursos humanos. Os pontos fundamentais que garantirão a escolha e manutenção dos filhos 

pelos pais é o reconhecimento pela sua confiabilidade, credibilidade, competência, responsabilidade 

e cortesia.

O primeiro desafio, portanto, é comunicar a tranquilidade e confiança que os pais terão ao 

deixarem seus filhos na Creche-Escola Inovadora.
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Outro valor fundamental é a questão da sustentabilidade sócioambiental.

Para tanto, precisamos ter  benefícios tangíveis  e intangíveis  que possam ser sentidos pelo 

consumidor. Podemos destacar:

Tangíveis:

● Beleza e qualidade das instalações e infraestrutura;

● Boa aparência e educação dos funcionários / colaboradores;

● Ambiente limpo e seguro.

Intangíveis:

● Sensação de tranquilidade;

● Confiança de que os filhos estão bem;

● Percepção da evolução educacional da criança.

Ainda  como motivação  para  a  convencer  os  consumidores  a  matricularem seus  filhos  na 

Creche-Escola  Inovadora,  utilizaremos  a  pirâmede  da  Hierarquia  das  Necessidades  de  Maslow 

(Figura 1). 

Esta pirâmede baseia-se em três hipóteses:

1. Temos diferentes necessidades que podem ser hierarquizadas segundo sua importância;

2. Procuramos satisfazer a necessidade que nos pareça mais importante;

3. Uma vez satisfeita a necessidade mais importante,  procuramos satisfazer a necessidade 

seguite.

16



Figura 1 – Hierarquia das Necessidades (Maslow)

Dessa forma, a Creche-Escola Inovadora trabalha:

1. As necessidades da criança de alimentação, higiene e repouso;

2. Oferece ambiente seguro, com profissionais responsáveis;

3. Educadores que tratam as crianças com carinho e atenção;

4. Escola  de  alto  padrão,  preço  diferenciado,  que  dá  status  às  crianças  e  a  quem 

matricula seus filhos;

5. Apoio pedagógico ao desenvolvimento educacional das crianças.
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2.2.1. Desbravando o Oceano Azul

Kim e Mauborgne (2007), no livro A Estratégia Oceano Azul, apresentam uma nova maneira 

de pensar sobre estratégia,  resultando em uma criação de novos espaços (o oceano azul) e uma 

separação da concorrência (o oceano vermelho). 

Os autores estudaram 180 casos de sucesso, em que 150 obtiveram sucesso, e 30 fracassaram. 

Eles perceberam que explicações até então tradicionais não explicavam o método dos vencedores. 

Segundo essa amostragem, as empresas que criam novos nichos, fazendo da concorrência um fator 

irrelevante, encontram um outro caminho para o crescimento. 

Portanto,  os  oceanos  vermelhos  “ensanguentados”  são  espaços  onde  a  concorrência  se 

degladia até a “morte” de um dos competidores. Já os oceanos azuis são belos espaços particulares, 

onde se pode navegar sem medo da concorrência, já que ela não navega por esses mares.

Baseando nesse conceito, a Creche-Escola Inovadora, definiu como principal diferencial de 

mercado os horários estendidos (6 às 20 horas) e o pernoite opcional. Com isso, os adultos poderão 

se  dedicar  mais  ao  trabalho  e  outros  compromissos,  sabendo  que  suas  crianças  estarão  sendo 

cuidadas, alimentadas, educadas, higienizadas e descansadas.

Nenhuma outra creche-escola no Rio de Janeiro oferece esse tipo de serviço. Assim, pais e 

responsáveis  que quiserem contar  com os  serviços  de horário  precisarão  utilizar  nossa Creche-

Escola. Um verdadeiro Oceano Azul.

2.2.2. A Questão Ambiental

A Creche Escola Inovadora entende que o mundo passa – ou poderá passar  – por uma crise 

ambiental,  caso nada for meio no presente e no futuro próximo. As crianças serão os principais 

agentes de transformação desta realidade e, portanto, desde pequenas precisam ser educadas com 

uma mentalidade diferente, pensando no bem-estar do planeta.

A sustentabilidade  ambiental,  além de uma necessidade real  e  urgente,  pode ser utilizada 

como valor  para  marketing.  De acordo com a  pesquisa “Sustentabilidade:  Hoje ou  Amanhã?”, 

publicada pelo Ibope1, em setembro de 2007, cerca de 90% dos cidadãos acreditam na importância 

1http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?

temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=Sustentabilidade&docid=67498F86FD6D381C8325734C00727C3
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da reciclagem,  89% dos consumidores  acham que os  fabricantes  têm obrigação de  prevenir  os 

problemas que podem causar ao meio ambiente e, para 85%, vale a pena pagar mais caro por um 

produto que não agrida o meio ambiente.

Por outro lado, a pesquisa mostra que o discurso ainda está muito distante da prática  das 

pessoas, e identifica que os cidadãos desconfiam das ações socioambientais das empresas. 

Pelizzoli  (2004),  alerta  que  a  educação  reflete  o  processo  civilizatório  impreganado  pela 

filosofia  do  desenvolvimentismo,  da  competição,  pela  busca  da emancipação  individualista  e  a 

noção de progresso a todo custo. Uma visão antiecológica do mundo.

A reversão  dessa  visão começa  quando olhamos  para  nós  mesmos  e  certificamo-nos dos 

padrões de comportamento, atuações, pensamentos, enfim, da relação com as coisas, objetivos de 

vida, o que significa uma vida em sociedade.

A ética do futuro que será ensinada aos alunos e apresentada aos pais no ato da matrícula e 

nas reuniões de acompanhamento é diferente, caracterizando a emergência do paradigma ecológico.

A nova ética deverá ser baseada no “sujeito comunidade”, de participação ativa e cidadania, 

cujos processos de decisão são coletivos ou públicos, de resgate da dívida social, de produção limpa 

e ecológica, sem deixar de ser rentável e sustentável.

Os alunos deverão se tornar professores de sustentabilidade e cidadania para seus pais, para 

seus  vizinhos,  contribuindo  desde  já,  na  prática,  para  a  construção  de  um  mundo  melhor.  A 

necessidade de agir coletivamente e localmente é urgente e precisa começar agora.

Para  Sachs  (2008),  os  critérios  de  sustentabilidade  não  devem ser  relacionados  apenas  à 

natureza, mas também a:

1. Social:  homogeneidade social,  emprego pleno, igualdade no acesso à serviços e recursos 

sociais;

2. Cultural: equilíbrio  e  respeito  entre  tradição  e  inovação,  oposição  à  cópias  servis  de 

modelos que não se aplicam às realidades locais, autoconfiança combinada com abertura 

para o mundo;

3. Ecológica:  preservação do potencial  do capital  natureza e limitação do uso dos recursos 

não-renováveis;

C
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4. Ambiental: respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais.

5. Territorial:  configurações  urbanas  e  rurais  balaceadas,  melhoria  do  ambiente  urbano, 

superação  das  disparidades  inter-regionais,  desenvolvimento  sustentável  para  áreas 

ecologicamente frágeis;

6. Econômico:  desenvolvimento  econômico  intersetorial  equilibrado,  segurança  alimentar, 

capacidade de modernização contínua.

7. Política (nacional):  democracia definida em termos de apropriação dos direitos humanos, 

nível razoável de coesão social.

8. Política (internacional): prevenção de guerras, co-desenvolvimento Norte-Sul.

Parece complexo para crianças pequenas. Mas esses conceitos serão traduzidos nas práticas 

educacionais e de convivência diárias. Sem perceber, os alunos e alunas se apropriaram da maior 

parte dos conteúdos.

2.2.3. A Internet como Relacionameto com os Pais

O relacionamento direto,  fácil  e rápido,  entre escola e pais de alunos,  é outro valor a ser 

trabalho pelo marketing da Creche-Escola Inovadora.

Dowbor  (2009)  explica  que  o  advento  das  novas  tecnologias,  sobretudo  a  Internet,  abre 

oportunidades para uma conectividade democrática, que favoreça os espaços locais, as dimensões 

participativas, que criem uma rede mais ampla e mais horizontal com cada localidade – mesmo 

pequena.

Essa sociedade da informação pode permitir que os pais, enquanto trabalham, possam abrir o 

sítio  da  Creche-Escola  e,  por  meio  de  câmeras,  assistir  seus  filhos  no  meio  das  atividades 

pedagógicas.

O uso de redes sociais e ferramentas interativas, como o serviço  www.twitter.com , pode 

fazer com que pais e professores interajam em tempo real, sem prejudicar o desempenho de ambos.

Criaremos uma rede social virtual, pela Internet, e presencial-real, nas reuniões periódicas e 

de acompanhamento. 
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A partir dessa rede, os pais de alunos poderão também interagir entre si, comunicando-se, 

trocando informações sobre seus filhos, a escola, e outros assuntos que considerarem pertinentes.

O contato  virtual  facilitará  o  relacionamento  dessas  pessoas  no  mundo  real,  criando  um 

ambiente ainda mais familiar nas festas e encontros da Creche-Escola.

Benkler  (2009)  explica  que  a  articulação  em  rede  melhora  as  capacidades  práticas  dos 

indivíduos em três dimensões: 1) a capacidade de fazer mais para si e por si mesmos; 2) aumenta a 

capacidade  de  fazer  mais  conexões  soltas  com outros,  sem se  sentir  constrangidos  a  organizar 

relacionamentos  (...);  e 3) melhora a capacidade dos indivíduos de fazer mais em organizações 

formais que operam fora da esfera de mercado.
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3. PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING: CRECHE-

ESCOLA INOVADORA

3.1. Considerações Iniciais

Este capítulo descreve o Plano de Comunicação Integrada de Marketing da Creche-Escola 

Inovadora.  desenvolvido  nesse  trabalho,  no  qual  utilizou-se  os  conceitos  descritos  no  capítulo 

anterior.

O modelo escolhido para elaboração deste plano é baseado na obra de Duda Pinheiro, Mestre 

em  Comunicação  de  Marketing,  e  José  Gullo,  Profissional  de  Administação  graduado  pela 

Universidade de São Paulo.

3.2. Primeira Parte: Contextualização

Nesta  primeira  parte,  destacamos  de  forma  resumida  os  principais  itens  necessário  a 

compreensão  do  trabalho,  já  apresentados  no  Plano  Integrado  de  Negócios  da  Creche-Escola 

Inovadora, disponível em http://tiny.cc/H0c3e

3.2.1. A Empresa

A Creche Escola  Inovadora será  uma empresa que atua no ramo de educação infantil.  A 

escola  não  possui  filial  e  está  localizada  em  uma  excelente  casa  no  Bairro  do  Recreio  dos 

Bandeirantes. A maior parte dos seus futuros alunos deve residir no bairro onde está localizada. 

O horário de funcionamento da escola é de 2° a 6° feira das 6 horas ate às 20 horas, com 

flexibilidade para atendimento 24 horas. Funciona com uma escala de três turnos para atender esse 

horário (manhã, tarde e integral). A escola possui uma parte de seus alunos no horário integral e 

uma parte no horário parcial. Há também crianças no berçário, com idade de 03 meses até terem 

capacidade de se locomoverem sozinhas. Essas crianças possuem um espaço reservado para elas 

dentro da escola.

Ao deixar o berçário, as crianças vão para o Infantil, dividido em cinco níveis (I a V). Para as 

crianças do horário integral a creche oferece o serviço de alimentação dividido em colação, almoço, 
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lanche e jantar. As crianças do integral ainda possuem um horário para o sono e serviço de banho, 

01 vez por dia, ao deixar o berçário, podendo chegar 02 vezes ao dia no verão. 

A Creche Escola Inovadora se propõe atender crianças na faixa etária dos 03 meses aos 06 

anos, com um projeto pedagógico que visa o desenvolvimento cognitivo, sócio-afetivo e psicomotor 

das  crianças,  incentivando  a  participação  da  família  e  valorizando  os  aspectos  referentes  à 

cidadania, cultura e ecologia.

O principal diferencial competitivo da empresa é a opção de pernoite para crianças. Se houver 

necessidade, a Creche-Escola oferece infraestrutura completa. O serviço é cobrado a parte e a hora 

adicional deverá ter valor diferenciado.

3.2.2. Análise do Microambiente (síntese)

● Análise de mercado:

Equipamentos de cuidado e educação coletiva (como creche, "escolinha", berçário etc.) vêm 

atendendo a uma demanda crescente  de crianças,  cada vez mais  novas, oriundas de famílias  de 

diferentes  camadas  da  população.  Esses  equipamentos  surgem  como  consequência  de 

transformações  socioeconômicas  e  culturais,  as  quais  têm  alterado  os  modos  de  vida  e  de 

relacionamento entre os indivíduos, e o exercício de suas funções, em especial daquelas realizadas 

pelas mulheres. 

Nas últimas três décadas, as mulheres, independentemente de sua origem social, têm passado 

a trabalhar fora de casa,  motivadas  seja pela necessidade de contribuir  para a sobrevivência  da 

família, seja pelo desejo de realização profissional.

O Brasil, sobretudo a cidade do Rio de Janeiro, tende a viver nos próximos anos um círculo 

virtuoso,  com  crescimento  do  PIB  estimado  para  2010  de  até  6%,  baseado  em  grandes 

investimentos, como o programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”, que irá construir 

um milhão de casas populares no país; a exploração da camada Pré-Sal de petróleo; a reconstrução 

da indústria naval; e obras de infraestrutura do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Há 

também investimentos nos grandes eventos esportivos como os Jogos Militares (2011), Copa das 

Confederações (2013), Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas e Paraolimpíadas (2016).

Com todos esses investimentos, a tendência é a redução do desemprego e aumento da renda 

média familiar. Com isso, as pessoas precisarão deixar seus filhos em creches e escolas.
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● Análise do Público-Alvo:

O público-alvo da Creche Escola Inovadora são pais e responsáveis que não tenham um lugar 

seguro,  pedagógico  e  confiável  para  deixar  suas  crianças  quando  precisarem  estar  ausentes, 

qualquer que seja a hora do dia e que não estejam preocupados com o preço, mas sim qualidade e 

eficiência. Grande parte dos moradores do Recreio dos Bandeirantes se enquadra nesse perfil, uma 

vez que podem priorizar a qualidade ao preço.

O Recreio é hoje um dos bairros que mais cresce no Rio de Janeiro. De acordo com o censo 

demográfico  do IBGE em 2000,  a  região possuía  4.358 crianças  de 0 a 6  anos.  Estima-se um 

crescimento de pelo menos 30% desse número na última década, a ser confirmado no censo de 

2010.

Nossos principais consumidores podem ser divididos em dois grupos:

1) Pais e responsáveis que mantém as crianças matriculadas na creche. São pessoas que 

vivem ou transitam na região Barra / Recreio. 

2) Pais e responsáveis que deixam as crianças na creche eventualmente, utilizando o 

serviço 24 horas / pernoite. Como o serviço é inovador e único, pode ser que pessoas 

de outras áreas da cidade o utilizem, vindo de mais longe para deixar os filhos por 

breves períodos.

● Análise da Concorrência:

Os principais concorrentes são as creches tradicionais, mas que mantém horários restritos das 

07 às 19 horas.

O mercado é dividido principalmente pela questão da proximidade geográfica da escola por 

onde os pais vivem ou transitam. No caso da região Barra / Recreio há grande demanda e poucas 

opções.

Há cerca de 245 creches na cidade do Rio de Janeiro em 2008, segundo o Sindicato Estadual 

dos Profissionais da Educação (SEPE). Dessas, na região do Recreio, 11 são privadas e 1 pública, 

com uma capacidade de atendimento de 3.300 crianças. Não há creches 24 horas ou internatos.
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Babás não são consideradas concorrentes diretas, pois são profissionais liberais, na maioria 

das vezes não-especializadas e fora do mercado formal de trabalho.

Segue abaixo o resultado de uma grande pesquisa de mercado feita entre as creches escolas da 

região, tendo como base o valor do Infantil período Integral.

Gráfico 1 – Concorrentes Privados e Preços Praticados 

1.240
1.480

1.120
1.040

760
1.040

950
890

650
1.000

1.350
1.047

1.100

- 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

Lady Bug

Escola Viva

Criar

Recrescer

Children

Txai

Nosso Preço

E
s

c
o

la
s

Valores em R$

3.2.3. Análise do Macroambiente (síntese)

● Aspectos Físico-demográficos

A tabela 1 mostra os dados da população população residente de 0 a 6 anos,  segundo as Áreas 

de Planejamento, Regiões Administrativas e Bairros, de acordo com o Censo do ano 2000, realizado 

pelo IBGE.
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Tabela 1 – População Infantil Barra da Tijuca (IBGE, 2000)

● Econômico-financeiro

1. Após o desaquecimento da economia no final de 2008, a perspectiva é que o Brasil volte a 

cresce de maneira sustentada em 2010. 

2. O governo  está  estimulando  a  economia  com linhas  de  créditos  através  dos  bancos  do 

governo como Caixa Econômica e Banco do Brasil, para empresas e consumidores. Houve 

uma significativa queda das taxas de juros como forma de combater a Crise Mundial de 

2008/2009. 

3. Como  a  creche  vai  usar  produtos  e  serviços  sustentáveis.  O  custo  de  eletricidade  vai 

diminuir com o uso da energia solar para aquecer água do banho e com maior utilização de 

iluminação natural. 

4. O custo do dinheiro para empréstimos e financiamentos ainda está caro. 

5. Alguns especialistas temem que possa haver um “novo sobressalto” da economia global, 

ocasionada pelo endividamento excessivo dos EUA.

● Político-legal

1. A constituição Federal vigente prevê atuação da iniciativa privada no campo dos direitos 

sociais,  colaborando decisivamente na efetivação da ordem social  nos campos da saúde, 

educação, cultura e assistência aos excluídos. 

2. Em 2009 o Governo federal criou novas categorias de tributação para do imposto de renda 

estimulando ainda mais o consumo. 
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3. O Código de Defesa do Consumidor deverá ser cada vez mais utilizado e acionado pelos 

clientes. As empresas deverão se preparar ainda mais para cumprir seu dever de informar ao 

consumidor seus direitos e obrigações. 

4. Lei de proteção ambiental favorecerá o negócio por ser sustentável.

● Sociocultural

1. Demanda de mercado permite abertura de novas filiais em outras regiões e outros estados ou 

abertura de franquias 

2. Cada  vez  mais  o  aumento  das  mulheres  na  vida  de  trabalho,  empresarial  e  executiva 

aumenta a demanda por esse tipo de serviço com mobilidade de horários para os pais. 

3. Novas técnicas educacionais que permitem a criação de novos serviços como musicoterapia, 

sala de sono, aulas de reciclagem entre outros. 

4. A adoção da sustentabilidade pelo negócio tanto na infraestrutura como em todo processo de 

fornecedores e na educação das crianças, vai aumentar as oportunidades de negócios, pois é 

estimado um crescimento por práticas sustentáveis tanto por pessoas como empresas. 

5. Serão  oferecidos  apenas  alimentos  saudáveis  às  crianças,  combatendo  doces,  frituras  e 

outros alimentos que possam causar obesidade infantil. Haverá uma horta dentro da escola 

em  que  as  crianças  ajudarão  a  plantar  a  própria  comida  ensinando  as  crianças,  a 

conscientização do meio ambiente. 

● Tecnológico

1. Aumento da utilização da WEB pelos consumidores vai propiciar a divulgação do negócio, 

assim como o interesse por ele. 

2. Uso de Monitoramento via câmeras com acesso restrito aos pais pela Internet. 

3. A utilização  de  tecnologia  da  informação  de  ponta,  como Quadro  Negro  Eletrônico  (e-

board) 

4. Novas tecnologias permitem a criação de novos diferenciais no atendimento e no serviço.
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3.2.4. Análise SWOT (síntese)

Principais Forças:

1. Diversificação de horários 24 horas ;

2. Ambiente familiar parecendo uma casa;

3. Treinamento constante de profissionais.

Principais Fraquezas:

1. Alta dependência do fator humano; 

2. Difícil localização de mão-de-obra qualificada para trabalho fora do horário comercial; 

3. Falhas  mínimas  no  atendimento  podem  causar  vários  problemas,  inclusive  judiciais, 

extremamente prejudiciais ao negócio.

Principais Oportunidades:

1. O aquecimento da expansão imobiliária na Barra/Recreio vai gerar mais demanda para o 

negócio;

2. Poder aquisitivo da região vai propiciar uma grande demanda;

3. Cada  vez  mais  o  aumento  das  mulheres  na  vida  de  trabalho,  empresarial  e  executiva 

aumenta a demanda por esse tipo de serviço com mobilidade de horários para os pais;

4. A carência de profissionais qualificados ocasionada pelo crescimento econômico, obras do 

Programa de Aceleração dos Crescimento (PAC), obras para a Copa do Mundo de 2014 e 

Olimpíadas  de  2016,  fará  com  que  as  empresas  ampliem  os  benefícios  ao  seus 

colaboradores, como o pagamento total ou parcial da creche.
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Principais Ameaças:

1. Os processos judiciais contra a escola podem afetar negativamente a imagem da instituição, 

o que pode ser fatal para o negócio;

2. Aumento da criminalidade;

3. Potenciais concorrentes entrando na região (novos entrantes). 

3.2.5. Viabilidade Financeira (síntese)

Principais Indicadores:

● TMA: 20% 

● VPL: R$ 1.491.436,00 

● Valor do investimento inicial: R$ 479.841,80 

● TIR: 73,26% (no final dos 5 anos) 

● Payback: 1 ano e 9 meses 

Gastos com Comunicação e Marketing:

● Busdoor: 1.500,00 / mês 

● Planfletos / Impressos: 2.100,00 / mês 

● Conexão à Internet: R$ 1.188,00 / ano 

● Serviços de Informática (website escola e outros): R$ 6.600 / ano

● TOTAL / ano: R$ 50.988,00
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3.3. Segunda Parte: Comunicação Integrada de Marketing

3.3.1. Objetivo e Estratégia de Marketing

● Objetivo:  Com base nos dados analisados até aqui, o objetivo de marketing será suprir as 

vagas da Creche-Escola Inovadora, divulgando seus produtos e serviços na região da Barra 

da Tijuca / Recreio dos Bandeirantes

De acordo com o Projeto Integrado de Negócios, a taxa de ocupação deverá ocorrer da 

seguinte forma: 1º ano: 70%; 2º ano: 85%; 3º ano: 90%.

● Estratégia:  contém  o  planejamento  de  implantação  de  forma  integrada  dos  quatro 

elementos de marketing: A. Produto; B. Preço; C. Distribuição; e D. Comunicação.

● A) Produtos / Serviços

1. Horário estendido;

2. Serviços 24 horas;

3. Pernoite;

4. Recreação;

5. Atividades pedagógicas;

6. Higiene da criança;

7. Alimentação / Nutrição;

8. Repouso;

9. Psicopedagogia;

10. Psicoterapia;

11. Atividades extracurriculares: Natação, Ballet e Capoeira. 

12. Aulas curriculares: Inglês, Música, Informática, Educação Física e Jardinagem. 

13. Projetos ambientais: Coleta seletiva e Reciclagem 
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● B) Preço

1. Berçário

 Berçário integral - R$ 1.250,00 

 Berçário parcial manhã - R$ 950,00 

 Berçário parcial tarde - R$ 950,00 

2. Integral

 Infantil integral (I a V) - R$ 1.100,00 

 Infantil parcial manhã (I a V) - R$ 850,00 

 Infantil parcial tarde (I a V) - R$ 850,00 

3. Hora adicional - R$ 30,00 

4. Pernoite 

 Pernoite agendado - R$ 150,00 

 Pernoite não-agendado - R$ 240,00 

5. Atividades extracurriculares 

 Natação - R$ 90,00 

 Capoeira - R$ 90,00 

 Ballet - R$ 90,00 

 Colônia de férias - R$ 90,00/dia 

6. Taxa de material - R$ 200,00 
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● C) Distribuição

Inicialmente  os  serviços  serão  ofertados  na  Creche-Escola  Inovadora,  situada  no  bairro 

Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro -RJ.

Posteriormente,  serão  realizados  estudos  para  verificar  a  abertura  de  novas  unidades  e 

estabelecimento de franquias.

● D) Comunicação

A política de utilização dos meios e veículos de comunicação (mídia), seu posicionamento e 

estratégia, devem-se basear em dois pontos principais – o caráter dos horários inovadores da creche 

escola; e a localização geográfica, trabalhando com o público do entorno. 

3.3.2. Objetivo e Estratégia de Comunicação

Para divulgar os produtos e serviços da Creche-Escola Inovadora foram criadas as seguintes 

peças de propaganda e promoção de vendas:
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1. Distribuir panfletos pelos condomínios residenciais e lojas locais;

Figura 2 – Uso da mídia panfleto para divulgação local

33



2. Criar website da Creche Escola Inovadora – www.inovadora.edu.br 

Figura 3 – Website da Creche-Escola Inovadora
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3. Assinar serviço de propaganda do portal Google – AdWords. O nome da creche aparecerá 

com destaque conforme os internautas fizeram buscas por determinadas palavras-chave contratadas 

–  CRECHE, ESCOLA, RIO DE JANEIRO, BARRA, BARRA DA TIJUCA, RECREIO, RECREIO  

DOS BANDEIRANTES, CRECHE 24 HORAS, EDUCAÇÃO INFANTIL;

Figura 4 – Propaganda paga no Google
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4. Uso da mídia busdoor;

Figura 5 – Uso da mídia busdoor para divulgação local

5. Convênios com empresas locais para divulgação;

6.  Reforçar a marca junto à grandes empresas.
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3.3.3. Campanha de Comunicação

Tabela 2 – Ações de Marketing

O QUE QDO ONDE PORQUE COMO QTO

Garantir o horário 

estendido de 

funcionamento e 

pernoite

De segunda a 

sexta feira das 

06 às 22 e 22 

às 06 horas

Creche 

Inovadora

Fazer a conciliação do 

agendamento para 

otimizar o atendimento 

e reduzir custo

Divulgando o 

serviço e 

agendando com 

antecedência 

sempre que 

possível

Divulgação 

R$2.100/ mês

Tornar a creche 

Inovadora 

conhecida no 

Recreio antes de 

sua abertura

Diariamente 

até sua 

abertura

Recreio dos 

Bandeirantes

Divulgar a creche para 

formadores de opinião 

de nosso público alvo

Selecionando 

personalidades 

para ajudar na 

divulgação

-

Fazer convites de 

Inauguração e 

folhetos

Mês de 

Abertura

Recreio dos 

Bandeirantes

Divulgar a creche para 

formadores de opinião 

de nosso público alvo

Selecionando 

personalidades 

para ajudar na 

divulgação

Incluso na 

verba de 

divulgação em 

Busdoor e 

folhetos.

Fazer peça Busdoor
Época de 

matrículas

Ônibus que 

circulam na 

Barra / Recreio

Divulgar a Creche no 

bairro

Ônibus rodam nas 

principais vias do 

bairro 

Incluso na 

verba de 

divulgação em 

Busdoor e 

folhetos.

Preparar website
Ferramenta de 

uso constante
Internet

Uso das palavras-

chave nos mecanismos 

de busca 

Uso da tecnologia 

digital
Verba prevista

Preparar perfis nas 

redes sociais

Ferramenta de 

uso constante
Internet

Relacionamento direto 

com pais e 

responsáveis pela 

Internet

Uso da tecnologia 

digital
Verba prevista

Contratar Google - 

AdWords

Ferramenta de 

uso constante
Internet

Uso das palavras-

chave nos mecanismos 

de busca 

Uso da tecnologia 

digital
Verba prevista

Tabela 3 – Cronograma de Marketing
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Cronograma de 

Atividades:

Marketing

Ano 0 (por mês)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ciclo de visitas em 

Condomínio

x x x

Ciclo de visitas em 

empresas

x x x

Divulgação em 

Jornais de Bairro

x x x x x

Busdoor x x x x x x

Cronograma de 

Atividades:

Marketing

Ano 1 (por mês)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ciclo de visitas em 

Condomínio

Ciclo de visitas em 

empresas

Divulgação em 

Jornais de Bairro

x x x X x x x x x x x x

Busdoor x x x X x x x x x x x x

3.3.4.Marca

A Marca de uma empresa é composta por um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação 

desses elementos que tem o propósito de identificar a companhia e/ou seus produtos e serviços, bem 

como diferenciá-los de seus concorrentes.
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Figura 6 – Marca da Creche-Escola Inovadora

A Marca escolhida para a Creche-Escola inovadora tem ainda como objetivos:

● Caracterizar  o  nível  de  qualidade  do serviço,  cujo critério  é  baseado na  tranquilidade  e 

confiança dos pais, materializado na alegria da criança;

● Fácil lembrança e fácil pronúncia;

● Valorização da língua portuguesa;

● Originalidade e visual atrativo;

● Forte associação com produtos e serviços, sendo a inovação na educação infantil.

A Gestão da Marca “Creche-Escola Inovadora” será conduzida de forma a lhe conferir poder 

e força para conquistar e fidelizar o público-alvo, propiciando a essas pessoas a noção do valor que 

estão comprando. Com isso, espera-se garantir a empresa um patrimônio valoroso, possibilitando a 

abertura de novas unidades e estabelecimento de franquias no futuro.

A figura 7 mostra as Ferramentas utilizadas para dar Valor à Marca:
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Figura 7 – Ferramentas – Valor da Marca

3.3.5. Pesquisa de Marketing

A Pesquisa de Marketing deve identificar, coletar e servir como subsídio para a análise 

de dados para auxiliar na tomada de decisões de marketing.

Para  obter  dados  que comprovassem o interesse  do  público-alvo  nos  produtos  e  serviços 

ofertados pela Creche-Inovadora realizamos uma pesquisa de marketing com 100 (cem) pais de 

crianças de 0 a 6 anos, residentes na região da Barra / Recreio, classes A e B.

A pesquisa realizou-se por e-mail, no mês de março de 2009. Foram enviadas apenas 

seis perguntas ao possíveis clientes, bastando que eles respondessem “sim” ou “não”.
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PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

1. Você  deixaria  seu  filho  em  uma creche  24  horas,  usando  a  pernoite  caso 

necessário?  

SIM – 98% / NÃO – 2%

2. Você necessita deixar seu filho em creche? 

SIM – 77% / NÃO – 23%

3. O horário da creche do seu filho atende as suas necessidades? 

SIM – 16% / NÃO – 84%

4. Você gostaria que seu filho estivesse matriculado em uma creche no estilo da 

creche Inovadora ? 

SIM – 100% / NÃO – 0

5. Aos finais de semana, você faria uso da creche caso precisasse sair sem seu 

filho? 

SIM – 92% / NÃO – 8%

6. Você tem familiares ou pessoas de confiança disponíveis para ficar com seu 

filho caso precise ?

 SIM – 46% / NÃO – 54%
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3.3.6. Responsabilidade Socioambiental

Como  forma  de  envolver  a  diretoria  da  Creche-Escola,  pais  e  responsáveis,  alunos, 

funcionários  e colaboradores,  além de toda a comunidade do entorno,  a Inovadora,  prepara um 

programa de Responsabilidade  Socioambiental,  que com atividades  constantes,  pretende  educar 

para esse grave problema que nossa sociedade enfrenta.

O nome do programa será  “Educar para Viver Melhor ”.  Será dividido em duas ações 

principais:

1. Investimentos em infraestrutura que reduza os impactos ambientais 

2. Educação Ambiental 

Os investimentos em infraestrutura serão feitos primeiramente na reforma do prédio antes da 

Creche-Escola iniciar seu funcionamento. Terão como foco o aproveitamento da água da chuva para 

sanitário, energia solar, alimentação natural (horta), jardinagem, reciclagem. 

A Educação Ambiental será de 100% dos alunos e funcionários da Creche Escola Inovadora. 

Haverá um esforço contínuo de envolvimento das famílias e da população do entorno.

Partimos do princípio que a Crise Ambiental  é o principal tema da sociedade mundial  no 

Século  XXI.  Somente  a  inovação  e  mudança  de  mentalidade  poderão  reduzir  os  impactos 

ambientais, sendo esse o desafio das próximas gerações.

O Programa “Educar para Viver Melhor ” será documentado com o obejtivo de tornar-se 

um caso de sucesso que possa ser referência, nacional e internacional, de qualidade de vida, saúde, 

educação, preservação e conscientização 

 A qualidade de vida é vivenciada a cada dia pelos funcionários, colocando em prática as 

propostas obtidas por meio da Educação Ambiental. Como voluntários-multiplicadores repassam os 

conhecimentos à comunidade. Proporemos que o modelo seja reprozido em toda a rede de ensino 

público 

A  metodologia  consiste  em  reuniões  periódicas  com  os  envolvidos,  divulgação  para 

manutenção e  reprodução do modelo  proposto,  e  relacionamento  com fornecedores  que têm os 

mesmos valores ambientais.
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4. CONCLUSÕES

Como pode ser visto no capítulo 1, a Creche-Escola Inovadora é uma empresa em fase de 

criação, que ficará localizada na região do Recreio dos Bandeirantes, bairro da capital carioca. O 

principal  desafio de marketing é passar ao público-consumidor  (pais e responsáveis) como uma 

empresa nascente pode ofertar confiança e tranquilidade. 

Para  tanto,  iniciou-se  uma  pesquisa  bibliográfica,  obteram-se  informações  de  mercado  e 

estatísticas, além de uma pesquisa de marketing com possíveis clientes. 

O capítulo 2 seleciona ferramentas de marketing que abordam como criar e trabalhar valor, 

como motivar pais de alunos. Apresenta também os valores da sustentabilidade socioambiental e da 

Sociedade em Rede, talvez os mais marcantes deste Século XXI. 

O capítulo 3 é o Plano de Comunicação Integrada de Marketing. Apresenta a empresa e como 

ela se posiciona no cenário atual.  Mostra os produtos e serviços de educação infantil  ofertados; 

revela  os  preços  praticados,  posicionando a  Creche-Escola  em uma faixa  diferenciada;  prevê  a 

possibilidade de abertura de novas unidades e franquias no futuro; e 

demonstra uma estratégia de comunicação baseada na localizada geográfica (do entorno) e na 

Internet.

43



5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASTA, D.; MARCHESINI F.R. de A.; OLIVEIRA, J.A.F de; & SÁ, L.C.S. de. Fundamentos de 
Marketing. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006 – 7ª edição. 

BENKLER,  Y.  The  Wealth  of  Networks:  how  social  production  transforms  markets  and 
freedom – Yale University Press, New Haven, London, 2009

DOWBOR,  L. Da  Propriedade  Intelectual  à  Economia  do  Conhecimento  Disponível  em 
http://dowbor.org/09propriedadeintelectual7out.doc . Acesso em  30/11/2009.

KIM, W.C. & MAUBORGNE, R.  A Estratégia do Oceano Azul. Editora Campus, 2007 – 13ª 
edição.

KOTLER, P. Administração de Marketing; análise, planejamento, implementação e controle. 
São Paulo, Prentice Hall, 2000

LIMA, M.;  SAPIRO, A.;  VILHENA, J.B.;  & GANGANA, M.  Gestão de Marketing.  Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2007 – 8ª edição. 

LOBATO,  D.M.;  FILHO,  J.M.;  TORRES,  M.C.S.;  &  RODRIGUES,  M.R.A.  Estratégia  de 
Empresas: Editora FGV, 2006 – 8ª edição. 

PINHEIRO,  D & GULLO,  J.  TCC; Guia  Prático  para  Elaboração  de  Projetos.  Petrópolis: 
Editora Vozes, 2004.

PELIZZOLI, M.L. A Emergência do Paradigma Ecológico. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

SACHS, I. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2008 – 3ª 
edição.

44

http://dowbor.org/09propriedadeintelectual7out.doc

	Plano de Comunicação Integrada de Marketing: Creche-Escola Inovadora
	1.1. Considerações Iniciais
	1.2. Metodologia
	1.3. Organização do Trabalho
	2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
	2.1. Considerações Iniciais

	3. PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING: CRECHE-ESCOLA INOVADORA
	3.1. Considerações Iniciais
	3.2. Primeira Parte: Contextualização
	3.2.1. A Empresa
	3.3. Segunda Parte: Comunicação Integrada de Marketing

	4. conclusões
	5. referências bibliográficas

