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RESUMO 

Este trabalho foi realizado a partir da necessidade de aumentar a eficiência das 

campanhas mercadológicas do departamento de marketing do Instituto Presbiteriano 

Mackenzie, o qual é o principal elo entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o mercado 

educacional. Apesar de sua importância estratégica, o departamento de marketing tem tido 

dificuldades na elaboração e entrega de campanhas mercadológicas dos serviços que a 

universidade oferece. Para a elaboração de uma proposta que teve papel de plano piloto, foi 

escolhido o serviço de graduação presencial, por ser o principal serviço oferecido pela 

universidade e também pelo seu valor de mercado e representatividade. Por meio de uma 

metodologia voltada à solução de problemas, foi aplicada uma pesquisa qualitativa em que se 

obtiveram as dez principais causas para o problema enfrentado pelo marketing. Procedeu-se 

então ao diagnóstico, onde foram utilizadas técnicas de mapeamento e ferramentas da 

qualidade, como Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto e Escala de Likert a fim de 

identificar, esclarecer e quantificar as causas de acordo com os níveis de gravidade que mais 

impactavam os serviços prestados pelo marketing. A partir disso, há a proposta de uma 

inovação incremental baseada em um plano de ação que contemplou a criação de um protocolo 

de gestão de projetos, até então inexistente, utilizando-se algumas áreas do conhecimento do 

PMBOK que se mostraram prioritárias como escopo, cronograma, plano de comunicação, plano 

de qualidade e avaliação dos riscos. Após a elaboração da proposta e apresentação aos 

envolvidos, observou-se que com sua implantação haverá potenciais ganhos nas esferas da 

qualidade, tempo e custo. Foram constatados, ainda, dois pontos críticos que requerem atenção: 

o tempo, elemento chave para se obter qualidade no desenvolvimento de uma boa campanha e, 

também, o nível de complexidade, que é alto, devido ao grande número de envolvidos no 

processo, fator este conjugado à estrutura da empresa, visto que ela não possui uma formatação 

voltada para projetos. Como benefícios futuros, tem-se a expectativa de que, obtendo resultados 

positivos com o projeto piloto, crie-se um ambiente favorável para uma segunda fase que poderá 

estender a aplicação da proposta para outros projetos, passando a incluir todas as áreas de 

conhecimento conforme o PMBOK e que levarão ao aprimoramento e aprofundamento na 

gestão das campanhas. 

 

Palavras chaves: 

Marketing; Projetos; Mercado educacional; Mapeamento de processos; Gargalos; 
Vantagem Competitiva.  



ABSTRACT 

This work was based on the need to increase the efficiency of the marketing campaigns 

of the Mackenzie Presbyterian Institute, which is the main link between the Mackenzie 

Presbyterian University and the educational market. Despite its strategic importance, the 

marketing department has had difficulties in the elaboration and delivery of marketing 

campaigns of the services that the university offers. For the preparation of a proposal that had 

a pilot role, the in-person degree service was chosen because it is the main service offered by 

the university and also for its market value and representativeness. Through a problem-solving 

methodology, a qualitative research was applied in which the ten main causes for the problem 

faced by marketing were obtained. Diagnosis was then made, using mapping techniques and 

quality tools such as Ishikawa Diagram, Pareto Diagram and Likert Scale in order to identify, 

clarify and quantify the causes according to severity levels that most impacted the services 

provided by marketing. From this, there is the proposal of an incremental innovation based on 

a plan of action that contemplated the creation of a protocol of management of projects, until 

then nonexistent, using some areas of knowledge of the PMBOK that have been prioritized as 

scope, schedule, communication plan, quality plan and risk assessment. After elaboration of the 

proposal and presentation to those involved, it was observed that with its implementation there 

will be potential gains in the areas of quality, time and cost. Two critical points that require 

attention have been found: time, a key element to obtain quality in the development of a good 

campaign, and also the level of complexity, which is high, due to the large number of involved 

in the process, factor this conjugado to the structure of the company, since it does not have a 

formatting directed to projects. As future benefits, it is expected that, by obtaining positive 

results with the pilot project, a favorable environment will be created for a second phase that 

may extend the application of the proposal to other projects, including all areas of knowledge 

as the PMBOK and that will lead to the improvement and deepening in the management of the 

campaigns. 

  
 

Keywords: 

Marketing; Projects; Educational market; Mapping processes; Bottlenecks; Competitive 

advantage. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho trata da investigação, entendimento, diagnóstico e solução de um 

problema do departamento de marketing do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que é a 

dificuldade em entregar eficientemente as campanhas mercadológicas necessárias para o 

desenvolvimento e manutenção do negócio da instituição. 

O departamento de marketing é de extrema importância para a instituição, sendo seus 

principais clientes o Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) e a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (UPM). É por meio do departamento de marketing que passa todo tipo de solicitação 

para criação e divulgação de materiais gráficos, identificação de prédios e fachadas, eventos e 

campanhas mercadológicas para captação de alunos. É o principal braço operacional-

estratégico que faz a conexão entre o IPM e o mercado educacional. 

O IPM é uma instituição educacional privada, confessional e sem fins lucrativos, com 

148 anos de história. Ao longo de sua existência, implantou cursos de nível superior com o 

objetivo de abranger novas áreas do conhecimento e acompanhar a evolução da sociedade, com 

intensa participação na comunidade. Tornou-se reconhecido pela tradição, pioneirismo e 

inovação na educação, o que permitiu alcançar o posto de uma das renomadas instituições de 

ensino que mais contribuem para o desenvolvimento científico e acadêmico do País.  

A graduação presencial é o principal serviço prestado pela UPM, tanto pelos cursos 

oferecidos, que são de grande tradição e reconhecimento pelo mercado de trabalho, quanto 

pelos resultados financeiros obtidos ao longo dos anos, sendo sua principal fonte de 

arrecadação.  

Esse status foi conquistado não somente pelo desenvolvimento da área acadêmica ao 

longo de sua existência, mas também pela qualidade das campanhas desenvolvidas pelo 

departamento de marketing. A qualidade é essencial para a eficiência de uma campanha 

mercadológica, pois deve atender às expectativas do cliente de forma confiável, conter as 

informações corretas, ser veiculada no tempo certo, sendo bem planejada e executada.  

Portanto, é muito importante que as campanhas tenham um padrão de qualidade, pois 

são elas que estarão nos meios de comunicação, divulgando os serviços da UPM para atrair o 

público-alvo a adquiri-los, beneficiando também a vantagem competitiva do negócio no 

mercado educacional.  

Assim sendo, este trabalho foi desenvolvido para propor a implantação de fluxos de 

trabalho em áreas estratégicas de marketing no mercado educacional. 

A metodologia utilizada é a solução de problemas proposto por Marcondes, Miguel, 
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Franklin e Perez (2017), com a finalidade de se encontrar uma solução para as potenciais causas 

do problema identificado no departamento de marketing. 

Após o entendimento e definição do problema e do diagnóstico realizado com a 

investigação e validação das potenciais causas, o objetivo é propor uma solução que seja 

aplicável ao modelo atual de gestão do IPM com vistas à eliminação do problema que prejudica 

o desempenho do departamento de marketing. 
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2. ENTENDIMENTO DO PROBLEMA 

2.1. O IPM 

No âmbito da tradição calvinista, o projeto educacional que deu início ao Instituto 

Presbiteriano Mackenzie (IPM), mantenedor da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), 

tem sua origem no ano de 1870, a partir da obra de um casal de missionários norte-americanos, 

George e Mary Chamberlain, os quais, em sua residência em São Paulo, abriram uma escola 

que, no ponto central da cidade, propunha-se a formar e a instruir jovens gerações da 

comunidade paulistana.  

Nessa época, a Capital Paulista tinha aproximadamente 25 mil habitantes. Utilizando 

sua própria residência como sala de aula, Mary Chamberlain recebeu três crianças para a escola 

que se iniciava: uma menina e dois meninos. No segundo ano, em 1871, foi fundada a Escola 

Americana, embrião do Colégio Presbiteriano Mackenzie, que passou a funcionar em um local 

mais espaçoso, acolhendo então 44 alunos.  

Os preceitos de solidariedade sempre ancoraram o projeto do IPM, cuja proposta 

educativa regeu-se, desde as origens, pela mais plena tradição calvinista, sob o signo da 

tolerância em termos religiosos, da democracia em seus aspectos políticos e do pioneirismo em 

sua dimensão pedagógica. Foi assim que, em 1890, John Theron Mackenzie, ao fazer seu 

testamento, já com 80 anos de idade, doava, dos Estados Unidos para o Brasil, um montante de 

30 mil dólares, posteriormente acrescidos de mais 20 mil oferecidos por suas irmãs, para a 

construção, no Brasil, de uma Escola Superior de Engenharia, que se consolidaria como uma 

das iniciativas pioneiras no âmbito do ensino superior brasileiro. Desta forma, tem início o 

nome utilizado até hoje: Mackenzie. 

Em 1932, começavam as aulas do Curso Técnico Mackenzie, destinado às áreas de 

Química Industrial, Mecânica e Eletricidade e nos anos de 1940, o desenvolvimento do IPM 

seria intensificado, com a instalação da Faculdade de Arquitetura e da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras. Em abril de 1952, foi criada a Universidade Mackenzie. Com a implantação 

do curso de Ciências Econômicas, em 1950, o caminho para o surgimento da UPM estava já 

consolidado. 

A expansão do Projeto Educacional do IPM segue sólida e sustentável. Em junho de 

2016, o complexo educacional Mackenzie, de Educação Básica, se expande para Palmas, 

Tocantins. Em 2016, o Ministério da Educação (MEC) autoriza o início dos cursos em EAD. 

Inicia-se com curso Tecnológico na área de Gestão de Marketing e em 2017, expande-se para 

mais dois cursos Tecnológicos e os cursos de Licenciatura em EAD, num total de 9 cursos de 
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Graduação e quatro cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. Assim, o IPM amplia e fortalece seu 

projeto educacional iniciado em 1870.  

Visando a formação global de seus alunos, o IPM oferece à sociedade a oportunidade 

de permanecerem na instituição desde a educação básica até a pós-graduação, em níveis de 

especialização (lato sensu), mestrado e doutorado (stricto sensu), nas unidades de São Paulo, 

Alphaville/Tamboré, Brasília, Campinas, Palmas e Rio de Janeiro. 

 

2.2. O negócio do IPM 

Atualmente, o IPM é o mantenedor de um dos maiores complexos educacionais no 

contexto da América Latina, atuando nas mais diversas áreas do conhecimento humano, que 

vão da Educação Básica (Colégios e Sistemas de Ensino) ao Ensino Superior (distribuídos em 

Universidades e Faculdades), compreendendo neste segmento três dezenas de cursos de 

Graduação, quase 20 cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, além de seis dezenas de cursos 

Lato Sensu e amplo portfólio de atividades de Extensão. 

As áreas construídas nas unidades do IPM permitem que seus alunos tenham, além da 

excelência no ensino, infraestruturas compatíveis com as melhores instituições de ensino do 

país. O IPM possui 117 mil m² de área construída no campus Higienópolis; 30 mil m² no 

campus Alphaville; 27 mil m² no campus Campinas; 33 mil m² no campus Brasília; 12 m² mil 

no campus Palmas e 605 m² no campus Rio de Janeiro. 

O IPM conta com mais de 3.500 funcionários – sendo 2.000 professores e 1.500 

administrativos – que atuam em diversas áreas, conforme o macro-organograma representado 

na Figura 1: 
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Figura 1: Macro-organograma do Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) - 2018 

 
Fonte: Assessoria da Presidência – IPM 

 

A Diretoria-Executiva ou Presidência é composta pelas três diretorias a seguir e suas 

respectivas áreas gerenciais: 

• Diretoria de Desenvolvimento Humano e Infraestrutura: Almoxarifado, Recursos 

Humanos, Jurídico, Infraestrutura, Logística, Segurança e Manutenção e Projetos. 

• Diretoria de Finanças e Responsabilidade Social: Compras, Controladoria, 

Contabilidade e Financeiro. 

• Diretoria de Estratégia e Negócios: Tecnologia da Informação, Marketing e Novos 

Negócios. 

 

A UPM é uma referência, tanto pela sua competência acadêmica como pela sua atuação 

social, deixando sempre nítida a sua identidade confessional presbiteriana. As unidades de 

Higienópolis e Alphaville (São Paulo), Campinas e Rio de Janeiro, atualmente, contam 

com cerca de mais de 40 mil estudantes entre cursos presenciais e educação a distância (EaD) 

de Graduação, Pós-Graduação Mestrado e Doutorado, Pós-Graduação Especialização, 

Extensão, Cursos In Company e Centro de Línguas Estrangeiras (Mackenzie Language Center 

– MLC). 

O negócio do IPM se desenvolve diretamente na parte Unidades de Negócios do macro-

organograma, sendo a UPM (São Paulo, Campinas e Alphaville) diretamente subordinada ao 

Conselho Deliberativo e as Faculdades Presbiterianas Mackenzie Rio e Brasília e também os 
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Colégios (São Paulo, Tamboré, Brasília e Palmas) subordinados diretamente à Diretoria-

Executiva ou Presidência.  

Eventualmente, o IPM recebe doações expontâneas e incondicionais, de pessoas físicas 

e jurídicas, que são aplicadas às finalidades para a que se destinam, de acordo com os objetivos 

institucionais, sendo que em 2017 esse montante foi de R$3.139.000,00.  

Apesar de contar com doações e ser declarada uma instituição sem fins lucrativos, o 

IPM necessita de fontes de arrecadação para sustentar o seu próprio negócio. Historicamente, a 

graduação presencial sempre foi responsável pelos maiores lucros da instituição, desde a 

criação dos primeiros cursos superiores em meados do século 19. Em 2017, o lucro obtido pela 

UPM com a Graduação Presencial superou os R$171.900.000,00, seguido dos Cursos in 

Company com R$9.150.000,00, da Pós-Graduação Especialização com R$5.550.000,00 e do 

Centro de Línguas Estrangeiras com R$730.000,00. Entretanto, houve prejuízo apurado em 

2017 dos serviços Pós-Graduação Mestrado e Doutorado no valor de R$25.400.000,00 e 

Graduação EaD com R$1.900.000,00.  

Apesar de não ser o objetivo do estudo deste trabalho, é importante fazer algumas 

considerações para obter uma compreensão geral do motivo do prejuízo apurado dos serviços 

relatados. A Pós-Graduação Mestrado e Doutorado, assim como em qualquer outra instituição 

de ensino, oferece muitos programas de bolsa e também são cursos de prestígio e que trazem 

muita contribuição científica para a UPM, gerando uma grande visibilidade no mercado 

educacional, tanto nacional quanto internacionalmente, devendo, portanto, ser considerado um 

investimento. No caso da Graduação EaD, como é um serviço recém-lançado, ainda não houve 

o retorno esperado sobre o investimento realizado. 

 

2.3. Os concorrentes e o mercado 

O levantamento sobre o mercado e concorrência é baseado no Mapa do Ensino Superior 

no Brasil 2017, da SEMESP – Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior – que traz um 

panorama completo, por meio de dados brutos fornecidos pelo censo INEP – Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - sobre a situação da educação superior 

no Brasil e destaca importantes dados referentes a 2015, período mais recente disponível.  

Conforme Figura 2, em 2015, no Brasil, havia 2.364 Instituições de Ensino Superior 

(IES), sendo 2.069 privadas e 295 públicas. Esse número tem mostrado redução desde 2012. 

Nos últimos 15 anos, o total de IES dobrou, apresentando um crescimento de 106% nas IES 
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privadas e 68% nas públicas. No entanto, em 2015, o setor da educação de nível superior 

decresceu cerca de 0,2%.  

 

Figura 2 - Número de Instituições de Ensino Superior - Brasil 

 
Fonte: Semesp (2017) / Base: Censo INEP 

 

Vale destacar que, em 2015, havia cerca de 8,03 milhões de alunos matriculados no 

ensino superior. Destes, 6,64 milhões em cursos presenciais (83%) – conforme representado na 

Figura 3 - e 1,39 milhão em cursos EaD (17%), sendo que 76% das matrículas estavam 

concentradas na rede privada (6,08 milhões). No período de 2014 a 2015, o setor cresceu cerca 

de 2,5%.  

Nos cursos presenciais, 4,8 milhões de alunos estavam matriculados em instituições 

privadas (73%) e 1,8 milhão de alunos nas IES da rede pública (27%), totalizando 6,6 milhões 

de matrículas. Em 2014, esse total era de 6,5 milhões de matrículas, das quais 1,8 milhão na 

rede pública e 4,7 milhões em IES privadas. Esses números representam um crescimento total 

de 2,2% (0,1% na rede pública e 3% na rede privada), com destaque para o Estado de São Paulo 

com mais de 1,7 milhão de alunos matriculados (26% do total). Nas matrículas nos cursos a 

distância, no período de 2014 a 2015, o crescimento na rede privada chegou a 5,2% (1,20 milhão 

de matrículas para 1,26 milhão), mas na rede pública ocorreu uma queda de 7,9% (139 mil 

matrículas em 2014 para 128 mil em 2015).  

Já o número total de ingressantes (que iniciam o 1º ano de um curso) em cursos 

presenciais no Brasil registrou queda de 6,7% de 2014 a 2015 (eram 2,4 milhões e passou a 2,2 

milhões). E o total de ingressantes nos cursos a distância chegou a cair 4,6% de 2014 a 2015 
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(eram 727 mil e ficou em 695 mil). Por outro lado, o total de concluintes em cursos presenciais 

no país teve um aumento de 9,3% de 2014 a 2015 (eram 841 mil e passaram a 919 mil). Na 

EAD, o total de concluintes cresceu 23% de 2014 a 2015 (eram 190 mil e passaram a 234 mil). 

Vale registrar que houve um aumento na proporção de alunos concluintes no ensino superior 

privado, nas faixas de renda inferiores a 3 salários mínimos e de jovens pertencentes as classes 

C e D, o que demonstra que o Fies, como política pública, cumpre seu papel, inserindo os menos 

favorecidos no ensino superior, e que programas como esse, mesmo passando por 

reformulações, são importantes para a sociedade e devem ser mantidos.  

 

Figura 3 - Número de Matrículas em cursos presenciais e IES - Brasil 

 
Fonte: Semesp (2017) / Base: Censo INEP 

 

A Região Sudeste é responsável por 46,6% de matrículas em cursos presenciais no 

ensino superior no Brasil, seguida pelas regiões Nordeste (21,6%), Sul (15,4%), Centro-Oeste 

(9,3%) e Norte (7,1%), conforme demonstrado na Figura 4.  
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Figura 4 - Distribuição de Matrículas Cursos Presenciais - Brasil - 2015 

 
Fonte: Semesp (2017) / Base: Censo INEP 

 

Como pode-se observar na Figura 5, no Sudeste, vale destacar o Estado de São Paulo 

que concentra mais de 1,7 milhão de alunos matriculados (25,9% do total) em cursos 

presenciais nas redes privada e pública. Em segundo lugar, vem Minas Gerais, com um total de 

677 mil matrículas (10,2%), seguido pelo Rio de Janeiro, que registrou 573 mil matrículas 

(8,6%). Juntos, os três estados foram responsáveis por um total de 3 milhões de matrículas 

(45%). 

 

Figura 5 - Distribuição de Matrículas Cursos Presencias - Estados - 2015 

 
Fonte: Semesp (2017) / Base: Censo INEP 

 

Na Figura 6, pode-se analisar que o ensino superior privado no Estado de São Paulo 

obteve, nos últimos sete anos, um crescimento de 19% em relação ao número de matrículas em 

cursos presenciais. Já o setor público apresentou um aumento de 47%. Entre 2014 a 2015, o 

número total de matrículas em cursos presenciais permaneceu estável em 1,72 milhão. As 
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matrículas nas IES privadas também ficaram estáveis em 1,45 milhão. Já as IES públicas 

apresentaram leve queda de 0,6% nas matrículas (271 mil em 2014 para 269 mil em 2015). Em 

2015, havia 1,45 milhão de alunos matriculados nas IES da rede privada (84%) e 269 mil alunos 

na rede pública (16%), totalizando 1,72 milhão de matrículas.  

 

Figura 6 - Matrículas Cursos Presenciais - SP (em milhares) 

 
Fonte: Semesp (2017) / Base: Censo INEP 

 

Conforme Figura 7, em 2015, a taxa de evasão anual dos cursos presenciais no Estado 

de São Paulo chegou a 30,4% na rede privada e 18,5% na rede pública. No entanto, das 15 

Regiões Administrativas, somente uma ficou com uma porcentagem maior que a do estado 

(30,4%): a Região Metropolitana de São Paulo, com 32,5%. As demais regiões ficaram com 

taxas abaixo de 30%. 
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Figura 7 - Taxa de Evasão Cursos Presenciais - SP 

 
Fonte: Semesp (2017) / Base: Censo INEP 

 

O campus Higienópolis da UPM localiza-se no centro da cidade de São Paulo, 6ª cidade 

mais populosa do mundo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE), a população estimada do município de São Paulo é de 11.253.503 habitantes. Se for 

considerada a região metropolitana, ou seja, os 38 municípios que circundam a capital, a 

população supera os 20 milhões de habitantes, que, em sua maioria, se concentra entre as idades 

de 17 a 39 anos na região urbana.  

Na cidade de São Paulo estão concentrados 15% do Produto Interno Bruto (PIB) e 6% 

da população do Brasil. Além de ser a capital e sediar o governo do Estado de São Paulo, a 

cidade também é sede de algumas das maiores corporações globais e oferece toda a 

infraestrutura de tecnologia e serviços. É considerada uma das cidades de maior movimento 

com turismo de negócios do planeta. “A renda per capita na capital é 70% acima da dos 

brasileiros em geral.” (IBGE, 2018). São Paulo é reconhecidamente a capital brasileira dos 

negócios, da gastronomia e da cultura, com atividades diversificadas. É sede de 38% das 100 

maiores empresas privadas de capital nacional. Dos grupos internacionais instalados no Brasil, 

63% estão em São Paulo. A Bolsa de Valores de São Paulo é a maior da América do Sul. A 

Bolsa de Mercadoria e Futuros (BM&F) é a 6ª maior do mundo em volume de negócios. A 

cidade ainda conta com 31 das 50 maiores seguradoras e aproximadamente 100 das 200 maiores 

empresas de tecnologia do Brasil.  

Em relação à saúde, além do Hospital das Clínicas, o maior e mais renomado complexo 

hospitalar da América Latina, o município conta com 1.769 estabelecimentos de saúde, entre 

eles, 40 hospitais públicos e 61 hospitais particulares, totalizando 24.957 leitos hospitalares. 
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Em relação à Gastronomia, fazem parte do cenário 12,5 mil restaurantes, 52 tipos de cozinhas, 

15 mil bares, 3,2 mil padarias (produzindo 10,4 milhões de pãezinhos por dia e 7,2 mil por 

minuto). Os espaços para cultura e lazer são compostos por 160 teatros, 110 museus, 260 salas 

em 55 cinemas, 280 salas de teatro (apresentando 600 espetáculos teatrais diferentes, em média, 

por ano), 40 centros culturais, 68 parques e áreas verdes, sete grandes casas de espetáculos, 294 

salas para shows e concertos, 1.000 academias de ginástica, entre outros.  

Esses dados são reveladores de intensa ação comercial e econômica. Apontam também 

para a necessidade de mão de obra qualificada, especializada e bem formada.  

Por isso, em relação à educação, o município de São Paulo registra mais de 150 

faculdades, 15 universidades - entre elas a UPM, e 13 Centros de Educação Tecnológica. A 

cidade é responsável por 28% da produção científica nacional.  

 

2.4. Problema identificado 

O departamento de marketing do IPM é o canal oficial de comunicação da universidade 

e da instituição, por onde passam todos os tipos de demandas, desde pequenos trabalhos como 

flyers, banners, identificação de prédios até campanhas institucionais e mercadológicas de todas 

as seis unidades de operação: Alphaville, Brasília, Campinas, Palmas, Rio de Janeiro e São 

Paulo.  

Atualmente, o departamento de marketing tem enfrentado dificuldades em desenvolver 

eficientemente as campanhas mercadológicas, devido à falta de qualidade da informação, 

lentidão no atendimento, atraso nas entregas, gargalos provocados principalmente pela 

inexistência de um fluxo de trabalho e ausência de controle do fluxo no departamento, o que, 

principalmente, afeta a vantagem competitiva do negócio. 

 

2.5. Caracterização do problema 

As campanhas mercadológicas são de grande importância para o desenvolvimento e 

manutenção do negócio do IPM, pois são campanhas voltadas para a divulgação dos serviços 

da UPM e de captação de alunos. Porém, o departamento de marketing tem enfrentado grande 

dificuldade quando necessita entregar essas campanhas devido a gargalos gerados por um 

inexistente fluxo de trabalho, o que afeta a vantagem competitiva do negócio. 
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Vantagem Competitiva 

O termo vantagem competitiva remete à necessidade de obtenção de requisitos e 

desenvolvimento de atributos que nos propicie melhores condições de competir em relação às 

condições de nossos concorrentes. Consiste em escolher ou criar um contexto ambiental em 

que as competências e recursos da empresa possam produzir vantagens competitivas. 

A vantagem competitiva de uma empresa pode resultar do ambiente onde ela opera, 
quando, entre outros aspectos, ela não tem concorrentes muito fortes; não tem 
problema de suprimentos de recursos financeiros, humanos e materiais, bem como 
dos aspectos de equipamentos e de instalações; tem acesso a tecnologias inovadoras 
e tem boa imagem institucional (Oliveira, 1988, p. 77).  

Para Oliveira (1988), a situação geral da empresa pode proporcionar vantagem 

competitiva quando, entre outros aspectos, apresenta alta tecnologia, que possibilite redução de 

custos; simplicidade do processo produtivo e preços competitivos dos produtos e serviços; alta 

liquidez financeira; baixo grau de endividamento; alto nível do quadro profissional; adequado 

sistema de informação gerencial; boa imagem dos produtos e serviços; boa relação com o 

mercado; adequada situação da capacidade instalada; alto poder de penetração nos segmentos 

do mercado; e agilidade e flexibilidade interna. 

Podem ser destacadas algumas fontes de vantagem competitiva do IPM perante seus 

concorrentes, como por exemplo: a marca, que está presente no mercado educacional brasileiro 

há 148 anos, sendo uma marca consolidada, respeitada, tradicional e forte; a localização 

(campus Higienópolis – início da história), que é acessível a todo público por diversos meios 

de transporte, tanto público quanto privado; infra-estrutura de alto padrão com bibliotecas 

físicas e online, modernos laboratórios e salas de aula; diversos serviços internos como 

alimentação, cafeteria, gráfica, bancos, estética e papelaria; corpo docente de excelência e os 

serviços educacionais de alta qualidade prestigiados pelo mercado de trabalho. 

Conforme Montgomery e Porter (1998), as empresas conseguem vantagem competitiva 

ao conceber novas maneiras de realizar atividades, empregando novos processos ou 

procedimentos, novas tecnologias ou diferentes insumos.  

Slack (2002) destaca outras vantagens que são importantes no âmbito da 

competitividade: 

• A produção sem erros; 

• Entregas mais rápidas aos clientes; 

• Cumprimento de prazos de entregas; 

• Habilidade de introduzir novos produtos em prazos adequados; e 
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• Flexibilidade para modificar quantidades ou datas de entregas conforme demanda do 

consumidor. 

 

Portanto, uma proposta que criasse um processo de trabalho bem definido entre todos 

os agentes (Marketing, Universidade e Agência de Publicidade), significaria um grande avanço 

para a diminuição e até a eliminação dos gargalos existentes, além de representar uma inovação 

incremental em processos.  

 

Inovação em Processos 

De acordo com Gaither e Frazier (2002), a inovação pode ocorrer tanto em processo 

quanto em produto; pode ser classificada como incremental, quando melhorias são introduzidas 

em algo já existente ou, como radical quando se introduz algo efetivamente novo no mercado. 

O Manual de Oslo (2005) define que as inovações em processos são as implantações de métodos 

de produção novos ou significativamente melhorados. Esses métodos possibilitam melhorias 

na produtividade, redução de custos, aumento da vida produtiva de equipamentos e processos, 

entre outros.  

Segundo o Temaguide (1999), as ferramentas de gestão mais adequadas para as 

inovações em processos são: 

• Gestão de mudanças – fornece uma maneira estruturada de lidar com quaisquer 

mudanças na organização, que compreendam melhorias incrementais, seja para 

a promoção de produtos e/ou processos, para a redução de custos, para o 

aumento de produtividade, etc. 

• Melhoria contínua – destaca a importância de identificar e buscar qualquer 

oportunidade de melhoria proposta pelos empregados; 

• Operação ajustada - análises das atividades ligadas aos processos internos ou 

externos à empresa, identificando e eliminando desperdícios e atividades que 

não agreguem valor. 

 

Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2001), a inovação em processos tem um papel 

estratégico nas organizações como fonte poderosa de vantagens competitivas, seja pela 

capacidade de desenvolver algo que os concorrentes não conseguem ou de fazê-lo de forma 

excelente. 
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Nesse sentido, a falta de um fluxo de trabalho bem desenhado e implementado prejudica 

a operação do departamento de marketing como a velocidade na geração e transformação das 

informações transmitidas entre o departamento de marketing, universidade e agência de 

publicidade, gerando lentidão nas entregas e perdas de prazos, o que também agrava a parte de 

produção das campanhas mercadológicas, pois são menos assertivas e eficientes gerando 

retrabalhos constantes. Eventuais oportunidades de mídia são perdidas por não existirem 

materiais de campanha finalizados a tempo de serem veiculados quando as inscrições para 

captação de alunos estão abertas, impossibilitando de serem exploradas mais adequadamente e 

veiculadas nos prazos corretos. 

O marketing é definido por Kotler (2006), como a “arte de explorar, criar e entregar 

valor para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo, com lucro. O marketing identifica 

necessidades e desejos não realizados. Ele define, mede e quantifica o tamanho do mercado 

identificado e o potencial de lucro”.  

Adicionalmente, Srivastava (1999) observa que, se o marketing contribui para a 

renovação e o crescimento dos negócios, e para a obtenção e a retenção de consumidores, 

precisa resultar em fluxos de caixa melhorados – um requisito central para a geração de valor 

ao acionista. Assim, o departamento de marketing é responsável por analisar e criar táticas 

eficientes, para atrair novos clientes para a UPM e também fidelizar os atuais e antigos. 

Para que uma empresa consiga bons resultados, ela necessita de uma equipe focada, em 

que cada colaborador trabalhe na atividade em que possui mais aptidões. Ainda, deve cuidar de 

fatores que estimulem os clientes a buscar os seus produtos ou serviços e até que fixe a marca 

na memória deles.  

O time de profissionais do departamento é atualmente composto por um gerente, dois 

coordenadores, cinco analistas plenos, oito analistas juniores e quatro estagiários. O 

organograma do departamento de marketing é ilustrado na Figura 8 e demonstra como é a 

formação das equipes e a divisão e função de cada uma delas: 
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Figura 8 - Organograma do departamento de marketing do IPM - 2018 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

O gerente é responsável por administrar e gerir toda a equipe de marketing além de 

cultivar e conduzir todo e qualquer relacionamento com as diretorias e as outras gerências 

administrativas da IPM e da UPM. Os coordenadores são responsáveis por organizar e 

coordenar os analistas plenos que, por sua vez, são divididos em núcleos e são responsáveis 

pelos produtos da UPM. Cada analista pleno responsável pelo núcleo tem o seu próprio jeito de 

conduzir as demandas, mas, em grande parte, o “modus operandi” das demandas são bem 

parecidos. Os analistas juniores e estagiários ajudam os analistas plenos e coordenadores nas 

tarefas que são designadas e necessárias para o bom andamento dos projetos. 

Como as demandas que o departamento de marketing recebe não passam por um fluxo 

bem definido, elas surgem de diversas frentes e por diferentes tipos de entradas; 

consequentemente, o tratamento e a saída dessas demandas também são ineficientes e confusos. 

O gerente recebe, diretamente e com frequência, várias demandas de diretores, gerentes e 

coordenadores via contato pessoal, telefônico, e-mail e até informal. Ele repassa essas 

demandas diretamente aos coordenadores, aos analistas plenos, aos analistas juniores ou 

estagiários.  

Muitas vezes, a hierarquia não é respeitada, o que atrapalha o entendimento e triagem 

da solicitação, que é feita pelo gerente da mesma forma que recebeu, seja via contato pessoal, 

telefone, e-mail ou até mesmo informal. Os coordenadores e os analistas tentam organizar da 

melhor forma as solicitações e o e-mail é a principal ferramenta de comunicação e controle das 

demandas que entram, que são tratadas e que são enviadas para aprovação final.  
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Do mesmo modo que o gerente recebe as demandas de diversos contatos, os 

coordenadores e os analistas também recebem diretamente as mais diversas solicitações, seja 

via contato pessoal, telefônico ou por e-mail. Por exemplo, uma campanha de graduação 

presencial do campus São Paulo é iniciada com a equipe de graduação do departamento de 

marketing que marca uma reunião com a agência de publicidade e com a Comissão Interna (CI) 

da UPM, composta pela Comissão de Comunicação (professores indicados pelo reitor), 

Coordenadoria de Processos Seletivos (CPS) e Secretaria dos Conselhos Superiores e de 

Controle Acadêmico (SECCA). 

Nessa reunião é feita uma documentação chamada briefing que, conforme definiu 

Sant’Anna (2002), são as informações preliminares contendo todas as instruções que o cliente 

fornece à agência para orientar seus trabalhos. Esse é um instrumento muito utilizado 

em Administração, Relações Públicas, Design e na Publicidade. O briefing deve produzir um 

roteiro de ação para criar a solução que o cliente procura, ou seja, é como mapear o problema 

e, com as pistas identificadas, ter ideias para criar soluções seguindo todas as informações 

prestadas. No caso da UPM, comunicar com eficiência as inscrições para o processo seletivo 

da graduação presencial do semestre e ano vigente.  

A agência de publicidade leva esse briefing e desenvolve algumas opções de campanha, 

que são apresentadas à equipe de graduação para uma escolha e, se necessário, são realizados 

alguns ajustes, retorna para a agência e depois devolve para a equipe de graduação. Se estiver 

tudo correto, é feita nova reunião com os participantes iniciais mais a reitoria e a diretoria de 

marketing para a apresentação dessa campanha e plano de mídia, em que são feitos outros 

ajustes que serão realizados posteriormente na agência e geralmente há uma aprovação final da 

UPM. Se não houver um consenso e aprovação final da UPM, o processo é iniciado novamente. 

Sendo aprovado, a agência retorna com ajustes e refaz a campanha. Então, as aprovações das 

peças e do plano de mídia são decididas entre a agência e a equipe de graduação do 

departamento de marketing que tem a missão de fazer todas as preparações, adaptações 

necessárias e contatos internos e externos para colocar essa comunicação nas mídias online e 

offline.  

Na Figura 9, há demonstração do fluxo de solicitações entre a UPM que demanda o 

departamento de marketing que, por sua vez, demanda a agência de publicidade, representado 

pelas setas de cor verde e as várias devoluções representadas pelas setas de cor vermelha e 

laranja. 
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Figura 9 - Fluxo entre Universidade - Marketing - Agência 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

 A agência de publicidade Chleba é, atualmente, a agência contratada para atender todas 

as necessidades do IPM e da UPM, referentes às campanhas mercadológicas necessárias para 

captação de alunos no mercado educacional brasileiro. Além de desenvolver as tradicionais 

campanhas de captação como, por exemplo, o processo seletivo de graduação presencial, por 

causa do gargalo de produção e a falta de um fluxo de trabalho no departamento de marketing, 

acaba absorvendo também várias demandas internas, mais especificamente do núcleo 

institucional (que não está no escopo de trabalho da agência), gerando um atraso em toda 

extensão do processo de entregas das demandas internas e externas e que ainda afeta a atuação 

do IPM no mercado educacional, visto que grande parte da atenção e esforços da agência, que 

deveria ser direcionada para as campanhas e para o mercado, está sendo desviada para conseguir 

suprir as demandas internas. 

Essa parte do processo que envolve a comunicação entre a UPM, departamento de 

marketing e a agência é repleta de retrabalhos, de ajustes e acertos, gerando “gargalos de 

produção” que impactam diretamente o resultado final que são as entregas das campanhas 

mercadológicas. Esse exemplo reflete a realidade de todos os processos de marketing, às vezes 

mudando os intermediários e aprovadores, mas é basicamente o mesmo fluxo. 

A principal preocupação do departamento de marketing é satisfazer as necessidades da 

UPM e de seus clientes internos, por meio de uma eficiente entrega das campanhas 

mercadológicas de seus serviços, necessárias para a manutenção da participação do IPM no 

mercado educacional e até conquista de novas fatias nesse mercado. 

O sistema pressupõe de uma maneira organizada a transformação de entradas em 

produtos finais esperados. Segundo Slack, Chambers e Johnston (2009) “a produção envolve 

um conjunto de recursos de input (entradas) usado para transformar algo ou para ser 
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transformado em outputs (saídas) de bens e serviços”. Neste caso, a transformação começa com 

a entrada dos recursos a serem transformados (informações fornecidas pelos clientes) e 

transformar em saída de recursos (entrega das campanhas mercadológicas).  

Porém, no sistema produtivo de uma empresa são encontrados vários fatores que 

implicam no desenvolvimento desse processo. Há limitações na capacidade da linha produtiva, 

conhecida como “gargalo” que nada mais é do que um obstáculo na linha de produção que 

impede que a empresa alcance seu objetivo e chegue a uma capacidade produtiva esperada em 

um determinado intervalo de tempo. 

Pessoa (2005) define que: 

Gargalo é qualquer obstáculo no sistema produtivo que restringe e determina o seu 
desempenho e a sua capacidade de obter uma maior rentabilidade. Em um processo 
produtivo, o gargalo é a etapa com menor capacidade produtiva e que impede a 
empresa em atender plenamente a demanda por seus produtos. Por outro lado, a 
existência de níveis excessivos de capacidade produtiva em algumas etapas não-
gargalos em relação à etapa gargalo, resultam em investimentos ociosos, que 
influenciam negativamente o desempenho da empresa. Assim, aumentar a capacidade 
produtiva da etapa gargalo e/ou redimensionar os investimentos ociosos nas etapas 
não-gargalos, podem constituir decisões estratégicas capazes de promover um maior 
retorno sobre o investimento (p. 34). 

Portanto, gargalo é a atividade mais lenta numa cadeia e, embora ele possa, na maioria 

das vezes, ser uma máquina, pode também ser uma parte do fluxo de informações, como o 

processamento de um pedido. 

Para que ocorra uma sincronização no sistema de produção é necessário que todos os 

setores da empresa estejam em sintonia. Vale lembrar que nem sempre é fácil localizar os 

gargalos, e mais difícil ainda é eliminá-los; porém, solucionar este problema é crucial para 

manter a competitividade da empresa. É necessária a identificação de tal problema para que 

haja uma correspondência entre o objetivo da empresa e sua produtividade.  

Goldratt e Cox (1990) recomendam cinco passos: identificar quais seriam os gargalos; 

decidir como explorar os gargalos; subordinar o restante do processo à capacidade dos gargalos; 

procurar meios para melhorar os gargalos; e se no passo anterior um gargalo for eliminado, 

voltar ao primeiro, pois sempre haverá um gargalo; se não houvesse, o lucro seria ilimitado. 

 

2.6. Objetivos 

O trabalho desenvolvido tem como objetivo central a busca de solução do problema que 

o departamento de marketing enfrenta para entregar eficientemente as campanhas 

mercadológicas que a UPM, no papel de cliente, demanda. Devido a causas importantes, como 

a inexistência de um fluxo de trabalho e a complexidade de rastreamento e acompanhamento 
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das solicitações, há gargalos entre o departamento de marketing, agência de publicidade que 

desenvolve as campanhas e a UPM, o que causa o mencionado problema. 

Com a finalidade de tornar todo o processo ágil e estável, para o alcance de vantagem 

competitiva no mercado educacional brasileiro, espera-se, além de solucionar o problema 

tratado neste trabalho, tratar dos seguintes objetivos específicos:  

• diminuir ou mesmo extinguir os gargalos existentes;  

• proporcionar mais agilidade nos processos de aprovação e, consequentemente, 

na entrega das campanhas;  

• obter mais qualidade na confecção das campanhas;  

• obter mais engajamento nos planejamentos propostos;  

• aumentar a qualidade e quantidade de informações fornecidas pelos clientes e; 

• obter uma escala de prioridades que sejam respeitadas. 
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3. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

3.1. Processo e técnicas adotadas no diagnóstico 

O departamento de marketing do IPM recebe diariamente diversas demandas de 

solicitações para o desenvolvimento de projetos esportivos, institucionais, materiais gráficos e 

de sinalização, campanhas, criação e alterações em sites, entre outros, conforme visão geral das 

demandas de marketing na Figura 10.  

 

Figura 10 – Visão Geral de Demandas do Marketing - Mackenzie 2018 

 
Fonte: Elaboração do autor 
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As origens das demandas, demonstradas na Figura 10, partem dos departamentos e 

núcleos das quatro bases que compõem toda a estrutura do negócio, o Conselho Deliberativo, 

a Diretoria Executiva, a Chancelaria e a UPM. Todas as demandas são encaminhadas para as 

estruturas internas do departamento de marketing e são tratadas, respectivamente, de acordo 

com o produto de cada um dos núcleos. Desta forma, os núcleos tentam controlar da maneira 

mais eficiente as entradas e saídas de demandas conforme o planejamento proposto para cada 

serviço atendido. As demandas destacadas na cor laranja, na Figura 10, representam o ponto 

central de atenção deste trabalho, ou seja, as demandas da graduação presencial que são 

atendidas pelo núcleo de graduação do departamento de marketing. 

O planejamento é um componente indispensável que direciona todos aqueles que 

buscam respostas para um determinado objeto de estudo sendo necessário definir que meios 

serão utilizados para tal. Segundo Sant’Anna (2002), o objetivo global do planejamento é 

proporcionar soluções práticas, baseadas nos fatos, para problemas específicos de marketing e 

propaganda. Assim, um dos meios para a investigação deste estudo é a utilização de pesquisa 

científica, atividade voltada para o esclarecimento de situações-problema ou de novas 

descobertas, imprescindível definir os caminhos e formas que serão seguidos no desenrolar do 

estudo. 

Segundo Gil (2007), pesquisa é definida como o 

(...) procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 
respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um 
processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a 
apresentação e discussão dos resultados. Dessa forma, partindo do pressuposto de que 
a pesquisa científica se define como uma atividade voltada para o esclarecimento de 
situações-problema ou de novas descobertas, torna-se imprescindível definir os 
caminhos e formas que serão seguidos no desenrolar do estudo (p. 17). 

Dentre os tipos de pesquisa disponíveis na literatura, foi definida como estratégia 

metodológica deste estudo a pesquisa-ação, que é um tipo de pesquisa de campo em que o 

investigador se envolve diretamente com o objeto de estudo com a intenção de identificar um 

problema e criar um plano de ação para solucionar essa questão e, posteriormente, analisar as 

alterações que o projeto trouxe para o ambiente. 

 

Pesquisa-Ação 

A pesquisa-ação é empregada para identificar problemas importantes dentro da situação 

investigada, definir um programa de ação para a resolução dos problemas e acompanhamento 

dos resultados obtidos. 
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Thiollent (2007) define pesquisa-ação como: 

(...) um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com a ação ou com resolução de um problema coletivo e no qual 
os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo (p.16). 

Além de proporcionar uma relação entre a teoria e a prática, a pesquisa-ação possibilita 

ao pesquisador intervir na situação da organização. 

De acordo com Thiollent (2007), a pesquisa-ação deve atender dois propósitos básicos: 

o prático e o do conhecimento. Entende-se o primeiro como a contribuição da pesquisa na 

solução do problema em questão e o segundo como o conhecimento gerado a partir da solução 

do problema. 

Segundo Vergara (2000): 

(...) a pesquisa-ação pode ser definida como um tipo de pesquisa social concebida e 
realizada para a resolução de um problema, onde o pesquisador é envolvido no 
problema trabalha de modo cooperativo ou participativo. No entanto, a participação 
isoladamente não pode ser vista como a característica principal da pesquisa-ação e 
sim a solução de um problema não-trivial envolvendo a participação dos diversos 
atores do processo (p.12). 

Neste trabalho, realizou-se uma pesquisa aplicada, cuja metodologia utilizada é a 

solução de problemas, conforme descrito por Marcondes, Miguel, Franklin e Perez (2017) e, 

inicialmente, utilizou-se o método de entrevista não-presencial com todos os principais 

envolvidos no processo atual do departamento de marketing, de forma tal que cada profissional 

respondeu a uma pesquisa qualitativa, com o principal objetivo de explorar e constatar se havia 

realmente um problema de fluxo de trabalho e como é realizado esse processo atualmente.  

A escolha de um estudo qualitativo é feita quando “as variáveis não podem ser 

facilmente identificadas e as teorias não estão disponíveis para explicar o comportamento dos 

participantes” (Creswell, 1998, p. 17). Entre os oito entrevistados, foram selecionados o 

gerente, os dois coordenadores e os cinco analistas plenos que são responsáveis diretos pelos 

serviços. 

Além do que o mapeamento da situação já mostrou, a pesquisa realizada (ver apêndice 

1) também revelou, conforme 100% dos entrevistados, que o departamento de marketing possui 

gargalos no processo de trabalho que são ocasionados porque o processo carece de um padrão. 

Consequentemente, os relatos indicam que há um sério problema com prazos por falta de 

tempo, conforme mencionado na pesquisa e isso se dá por causa de mudanças nos trabalhos 

enviados pelos núcleos e os clientes, que pedem constantes alterações, em vez de pedir uma 

única vez ou acompanhar o trabalho durante o andamento do processo; por falta de um 
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planejamento bem definido antes, durante e depois do processo do trabalho que é solicitado; 

por falta de uma escala de prioridades no processo de recepção e tratamento dos trabalhos; falta 

de informação por parte dos demandantes, uma vez que estes não enviam todas as informações 

necessárias para o desenvolvimento mais assertivo dos trabalhos, o que causa muito retrabalho 

e lentidão em todo o sistema dos trabalhos que precisam ser iniciados e de todos os outros que 

necessitam ser finalizados. 

Outros dois dados importantes que a pesquisa revela diz respeito à eficiência do 

departamento de marketing. Um deles mostra que o departamento de marketing tem influência 

clara sobre a qualidade dos trabalhos solicitados e entregues, uma vez que, por conta de todas 

as observações constatadas acima, os núcleos e a agência de publicidade não conseguem 

atender de uma forma assertiva as expectativas dos clientes e do mercado. As muitas alterações 

não são saudáveis, pois um projeto iniciado com falta de informações importantes, que depois 

necessita ser revisado por diversas vezes, acaba tendo até o seu próprio conceito inicial 

comprometido.  

O outro dado mostra que a eficiência do departamento de marketing tem consequência 

sobre os resultados do négocio, em que os gargalos mal resolvidos e o inexistente processo de 

um fluxo eficaz dos trabalhos produzem um lentidão na entrega e expõem a uma fragilidade no 

trato com o mercado educacional, pois a energia e atenção que o departamento de marketing e 

a agência deveriam direcionar para práticas, soluções e inovações, no mercado em que compete, 

são desperdiçadas, o que acaba abrindo brechas para a concorrência conquistar o próprio 

mercado do IPM e outros mercados potenciais. 

Para a análise do problema identificado por meio da pesquisa qualitativa foram 

utilizadas duas ferramentas técnicas de diagnóstico e análise de problemas: Diagrama de 

Ishikawa e Diagrama de Pareto. 

 

Diagrama de Ishikawa 

O instrumento utilizado no processo de diagnóstico do problema é o diagrama de causa-

efeito, também conhecido por diagrama 6M, espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. É uma 

ferramenta simples e versátil criada por Kaoru Ishikawa, em 1943, usada em ambientes 

industriais para verificar a dispersão na qualidade dos produtos e processos. Trata-se de uma 

ferramenta que permite a identificação e análise das potenciais causas de variação do processo 

ou da ocorrência de um fenômeno, inclusive de como as causas interagem entre si. A utilização 

desta ferramenta é muito comum na análise de problemas organizacionais, para determinar as 
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causas dos problemas e atacá-los da melhor forma possível. 

A análise de processo é a análise que esclarece a relação entre os fatores de causa no 
processo e os efeitos como qualidade, custo, produtividade, etc., quando se está 
engajado no controle de processo. O controle de processo tenta descobrir os fatores 
de causa que impedem o funcionamento dos processos. Ele procura assim a tecnologia 
que possa efetuar o controle preventivo. Qualidade, custo e produtividade são efeitos 
ou resultados deste controle de processo (Ishikawa, 1993, p. 43). 

A composição do diagrama de Ishikawa considera que os problemas podem ser 

classificados em seis tipos diferentes de causas, que são: o método (utilizado para executar o 

trabalho), a máquina (que pode ser a falta de manutenção ou operação errada), a medida (as 

decisões sobre o processo), o meio ambiente (qualidade ou não do ambiente corporativo), a 

mão-de-obra (refere-se ao nível de qualificação do executor do processo) e o material (baixo 

nível de qualidade da matéria prima usada no processo). 

Para se diagnosticar o problema com o diagrama de Ishikawa, foram analisadas 

dimensões da questão, sendo elas: produto, processo, controle e cliente. Não foi utilizada 

exatamente a mesma composição 6M no diagrama, pois ele foi desenvolvido a posteriori das 

entrevistas.  

Na Figura 11, para cada item, foram exploradas as causas mencionadas na pesquisa 

qualitativa que resultam na dificuldade da entrega das campanhas mercadológicas pelo 

departamento de marketing, conforme enunciado na definição do problema. 

 

Figura 11 - Diagrama de Ishikawa das causas que levam à ineficiente entrega das campanhas 

 
Fonte: Elaboração do autor 
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Dimensão Produto: Falconi (1999) descreve que um produto ou serviço de qualidade 

é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, acessível, segura e no tempo certo às 

necessidades do cliente. Portanto, em outros termos, pode-se dizer: projeto bem executado, sem 

defeitos, baixo custo, segurança do cliente, entrega no prazo certo, no local certo e na 

quantidade certa. Observou-se que a qualidade da informação é uma causa de grande impacto 

no efeito do problema, pois não obtendo as informações corretas e completas por parte da UPM, 

a campanha mercadológica corre um alto risco de estar abaixo do padrão de qualidade esperado, 

ou seja, uma campanha que contenha um conceito adequado, layout atraente, informações 

corretas, elaborada dentro do prazo correto e do custo proposto. A UPM exige esse padrão de 

qualidade em suas campanhas mercadológicas para atrair o público-alvo a adquirir os serviços 

que oferece. A lentidão na entrega dessas campanhas também é observada, pois há gargalos 

internos que levam tanto a agência de publicidade quanto o departamento de marketing a atrasar 

a entrega de cada solicitação de trabalho e com isso é natural a perda de oportunidades, como 

por exemplo, veiculações importantes na mídia e atraso no início das campanhas. 

Dimensão Processo: Segundo Slack (2009), processo é qualquer operação que utiliza 

recursos para mudar o estado ou condição de inputs para produzir outputs, que podem ser bens 

ou serviços, ou um misto dos dois. De Medeiros (1997) define processo como um conjunto de 

atividades inter-relacionadas que transformam um fluxo de informação e/ou material em uma 

produção global, necessárias para alcançar o objetivo comum da empresa. Observam-se falhas 

graves na inexistência de planejamento e fluxo de trabalho, onde cada colaborador pratica o 

melhor fluxo de trabalho que lhe parece ser o mais adequado, mas que prejudica o fluxo de 

informação e os resultados finais das atividades do departamento de marketing.  

Dimensão Controle: Falconi (1999) descreve que manter sob controle é saber localizar 

o problema, analisar o processo, padronizar e estabelecer itens de controle de tal forma que o 

problema nunca mais ocorra. Constatou-se de forma clara a falta de prioridades na execução 

das atividades do departamento de marketing e isso traz o caos e a desorganização no 

acompanhamento e rastreamento dos trabalhos. Como não há um processo automatizado de 

controle, existe a necessidade do controle manual dos trabalhos, que é sujeita a erros e 

ineficiência em algumas situações pois, como comentado anteriormente, são realizados de 

acordo com o que cada colaborador acha melhor dentro da sua possibilidade de fazer o próprio 

controle dos trabalhos.  

Dimensão Cliente: Kotler (1993) define que “clientes são organizações ou pessoas, 

internas ou externas à empresa, que são impactadas pelos produtos e serviços”. Segundo 
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Whiteley (1992), os clientes são todos aqueles cujas decisões determinam se a empresa irá 

prosperar ou não. Pode tratar-se de um grupo complexo e de múltiplas camadas, mas é preciso 

conhecer e servir todos os seus componentes para garantir a prosperidade. Em uma empresa, a 

maioria das pessoas serve a três tipos de clientes: 

• Clientes Finais: São pessoas que irão buscar seu produto/serviço no dia a dia; 

• Clientes Intermediários: Trata-se normalmente de distribuidores ou revendedores que 

tornam os produtos disponíveis para o cliente final; 

• Clientes Internos: São pessoas na organização a quem são repassados os trabalhos 

concluídos para o desempenho da próxima função na direção de servir os clientes 

intermediários e finais.  

 

Verificou-se que os clientes internos (as diversas áreas da UPM) do departamento de 

marketing, por conta do grande número de envolvidos nos processos de desenvolvimento das 

campanhas, apresentam uma complexidade na ordem de aprovações dos trabalhos executados, 

gerando lentidão na entrega dos mesmos. Atentou-se também para o fato de que os clientes não 

relatam de forma clara, organizada e objetiva as informações nas solicitações. Esse 

comportamento dificulta significativamente a atividade dos analistas e coordenadores do 

departamento de marketing no processamento e transmissão das solicitações para a agência de 

publicidade, que por sua vez elabora campanhas com qualidade aquém do esperado. 

 

Diagrama de Pareto 

Outro instrumento utilizado para o diagnóstico deste estudo é uma ferramenta de 

qualidade criada no século XIX pelo economista italiano Vilfredo Pareto, baseado na 

distribuição de riquezas da sociedade, onde ele concluiu que 20% da população detinha 80% 

da riqueza. A relação é conhecida como a regra dos 80/20 que significa que 80% dos problemas 

são ocasionados por 20% das causas, ou seja, são poucas causas que originam a maioria dos 

problemas.  

Conforme Rotondaro (2002), a análise da curva da porcentagem acumulada pode ser 

útil para a definição de quantos tipos de defeitos devem ser atacados, para que seja possível 

atingir certo objetivo de resultado. 

Por meio desse diagrama, um indivíduo seleciona vários ítens ou fatores, de acordo com 

a ordem de importância. Para construí-lo, utiliza-se o gráfico de colunas que irá colocar em 
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ordem os problemas e suas frequências do maior para o menor, a fim de dar prioridade àquele 

que deverá ser resolvido com maior urgência.  

 

Figura 12 - Diagrama de Pareto para quantificação das causas relatadas 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 Os números analisados na Figura 12 têm relação com o número de vezes em que cada 

causa foi mencionada durante a pesquisa qualitativa. O número de menções foi totalmente 

analisado e avaliado pelo autor, sendo assim uma contagem simples das causas e percepção do 

significado na resposta da pesquisa qualitativa de cada entrevistado. Assim, temos uma 

visualização melhor das causas que são mais urgentes a serem solucionadas pois causam a 

maior parte do problema.  

Com a utilização do diagrama de Pareto, consegue-se perceber a relação direta das 

causas e qual o impacto que elas têm na geração do problema tratado neste estudo. Pode-se 

observar na Figura 12 que as duas causas “Inexistente fluxo de trabalho” e “Complexidade de 

rastreamento e acompanhamento” têm, respectivamente, 22 e 18 menções cada, totalizando 40 

menções contra as outras 53 somadas entre as outras oito causas. Juntas e somadas, as duas 

maiores causas representam 43% do problema, em um total de 100% das dez causas relatadas 

na pesquisa. 
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Escala de Likert 

Esta etapa do diagnóstico consistiu na validação da pesquisa qualitativa aplicada, em 

que as causas mencionadas do problema foram esclarecidas com o diagrama de Ishikawa e 

posteriormente quantificadas no diagrama de Pareto, para entender a incidência de ocorrência 

das principais causas do problema estudado.  

Entretanto, como a quantificação das menções foi uma análise e percepção do autor no 

estudo da pesquisa qualitativa, procedeu-se à validação das causas registradas, para ter-se uma 

confirmação, ou não, da prioridade na escolha da solução das causas mencionadas. 

A validação realizada é um questionário baseado na proposição original de Likert 

(1932), que sugeriu uma escala unificada em que, por meio do mesmo instrumento, fosse 

possível identificar o sentido e a intensidade da atitude.  

Sanches, Meirelis e Sordi (2011) mencionam que desde então (até os dias atuais), a 

mensuração neste formato é a mais aceita entre os pesquisadores e profissionais de mercado. 

Para calcular o grau de importância de cada requisito foi realizado um questionário (ver 

apêndice 2) utilizando o método abordado por Cheng (1995), em que foram listadas as 10 causas 

identificadas na pesquisa qualitativa que impactam os serviços prestados pelo departamento de 

marketing e foi solicitado para que os mesmos oito respondentes da pesquisa qualitativa 

avaliassem, com cuidado, cada questão e marcassem com um X os ítens de acordo com os 

seguintes pesos: 5 – muito importante, 4 – importante, 3 – indiferente, 2 – pouco importante e 

1 – nenhuma importância. 
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Quadro 1 - Compilação dos dados validados no questionário baseado na Escala de Likert 
sobre o grau de importância de cada causa 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Após a coleta dos formulários respondidos foi realizada a tabulação e compilação das 

informações, conforme relatado no Quadro 1. Pode-se observar que, de fato, as duas causas 

mais relatadas também são as mais importantes em uma escala de prioridade de solução. As 

causas Inexistente Fluxo de Trabalho e Complexidade de Rastreamento e Acompanhamento 

foram identificadas como as mais importantes a serem solucionadas com 14,4% e 13,7%, 

respectivamente, sendo juntas responsáveis por 28,1%. A terceira maior causa identificada 

como importante a ser solucionada é a Falta de Prioridades, com 10,4%, seguida pela causa 

Controle Manual das Solicitações, com 9,7%. 

3.2. Problema definido 

Pode-se verificar que o departamento de marketing, representado por seus 

colaboradores, que são responsáveis pelo atendimento dos serviços e clientes internos da UPM, 

não consegue entregar eficientemente as campanhas mercadológicas. 

Tal fato é gerado por uma grande carência de controle dos trabalhos relacionada às 

causas relatadas neste estudo, mas principalmente por um inexistente fluxo de trabalho e a 
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complexidade que enfrenta em rastrear e acompanhar os trabalhos solicitados, o que pode afetar 

a vantagem competitiva do negócio. 

3.3. Mapeamento do Atual Processo da Campanha de Graduação Presencial 

Para gerenciar um processo é necessário, primeiramente, visualizá-lo. Isso é possível 

pelo emprego de técnicas de análise do processo que, segundo Mello et al. (2002), permitem 

detectar falhas e oportunidades de melhoria, destacando as tarefas críticas e eliminando tarefas 

que não agregam valor ou que são duplicadas, tentando levar a organização a um patamar 

diferente do atual, porém correspondente ao desejado pela alta direção.  

O mapeamento é realizado pela utilização de uma técnica para representar as diversas 

tarefas necessárias, na seqüência em que elas ocorrem, para a realização e entrega de um 

serviço. Um mapa de processos também é chamado de fluxograma, fluxograma de processos 

ou diagrama de fluxo de processos. Ele mostra quem e o que está envolvido em um processo 

e pode ser usado em qualquer empresa ou organização, revelando áreas onde um determinado 

processo pode e deve ser melhorado. Neste caso, foi desenvolvido um mapa do processo de 

realização de uma campanha mercadológica para os cursos de graduação presencial da UPM, 

estudo deste trabalho. 

O propósito do mapeamento de processos é melhorar a eficiência de organizações e 

empresas. De acordo com Barnes (1977), o gráfico de fluxo de processo, ou fluxograma, é uma 

técnica para se registrar um processo de maneira compacta, a fim de tornar possível sua melhor 

compreensão e posterior melhoria. O gráfico representa os diversos passos ou eventos que 

ocorrem durante a execução de um processo, identificando etapas de ação (realização de uma 

atividade), inspeção, transporte, espera e fluxo de documentos e registros.  

Segundo Schmenner (1999), o fluxograma de processo é uma descrição seqüencial que 

destaca quais fases operacionais são executadas antes de outras e quais podem ser feitas em 

paralelo. Os mapas de processos fornecem informações sobre um processo, ajudam as equipes 

a discutir ideias para melhorar processos, aumentam a comunicação e oferecem documentação 

para processos. O mapeamento de processos auxilia na identificação de gargalos, repetições e 

atrasos. Eles ajudam a definir limites de processos, propriedades de processos, 

responsabilidades de processos e medidas de eficácia ou indicadores de processos. 

Para o desenvolvimento das etapas seguintes foi realizada uma reunião com integrantes 

da comissão interna da UPM onde foram submetidos e validados os levantamentos dos 

processos e informações de cada atividade, comunicação, riscos, premissas e obrigatoriedades. 
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Foi utilizada a ferramenta online Lucidchart para a criação da Figura 13, que representa 

graficamente o fluxo do atual processo de uma campanha mercadológica de graduação 

presencial, em que é possível identificar seus principais componentes, envolvidos e entregas. 

 



 

 

33 

Figura 13 - Mapeamento do atual processo de campanha de graduação presencial 

 
Fonte: Elaboração do autor 
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O fluxo em questão é composto de três fases, subdivididas em cinco etapas cada, conforme 

segue abaixo: 

 

FASE 1 

1.1 A UPM divulga o calendário anual com as datas dos processos seletivos de 

graduação presencial. Esta é a etapa inicial do processo. A UPM divulga o 

calendário anual com as datas dos processos seletivos de graduação presencial do 

ano vigente. Um dos problemas aqui é a divulgação dessas informações, pois esse 

documento geralmente não é amplamente divulgado e o departamento de marketing 

acaba não obtendo a informação com antecedência para poder providenciar a 

criação das campanhas. Na etapa inicial é possível constatar que há complexidade 

de rastreamento e acompanhamento, pois não observa uma preocupação da UPM 

em verificar se todos os departamentos envolvidos, principalmente o departamento 

de marketing, recebeu as informações sobre os processos seletivos e outras 

informações importantes para a realização de outras ações da UPM. 

1.2 Reunião de kickoff para coleta de briefing entre Marketing, Comissão Interna 

da UPM e Agência de Publicidade. Após obter informações das datas dos 

processos seletivos de graduação presencial, o departamento de marketing marca 

uma reunião entre a comissão interna da UPM (composta pela Comissão de 

Comunicação, Coordenadoria de Processos Seletivos e a Secretaria dos Conselhos 

Superiores e de Controle Acadêmico) e a agência de publicidade (atualmente, a 

agência Chleba). Esta etapa do processo é um dos principais gargalos encontrados, 

onde há dificuldade em conciliar uma data de reunião com a comissão interna, pois 

a comissão é formada por professores que trabalham em período integral (PPI) que 

exercem função de professor e também administrativo na UPM, ou seja, as 

atividades principais de seus membros não estão relacionadas com a própria 

comissão. Esta diversidade de funções dos membros da comissão pode tornar o 

processo de agendamento complexo, com consequente morosidade e maior 

burocracia nos trâmites internos como a coleta de informações necessárias para a 

montagem do briefing da campanha de graduação presencial. Esta etapa leva de 

uma a três semanas para ser realizada, causando falta de planejamento e perda de 

oportunidades, pois o lançamento da campanha com atrasos pode implicar em 

perder veiculações importantes nas mídias publicitárias em datas estratégicas. Esta 
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etapa está bastante relacionada com a “falta de prioridades e lentidão na entrega” 

entre as causas mais mencionadas do diagnóstico, seguida da causa “infomações 

incompletas”, pois, apesar de existirem pessoas designadas para tal tarefa, algumas 

informações importantes ficam incompletas para o briefing, seja por possível 

esquecimento, por falta de definição de responsabilidade por alguma informação ou 

demanda dos envolvidos. Pode-se observar uma consequência mencionada também 

que leva à causa “qualidade da informação”, uma vez que a agência de publicidade, 

não obtendo as informações corretas e completas, pode apresentar uma campanha 

mercadológica abaixo do padrão de qualidade esperado pela UPM. 

1.3 Agência de Publicidade prepara a campanha. Depois da reunião de coleta do 

briefing a agência de publicidade trabalha na confecção da campanha de graduação 

presencial, em que são criados no máximo três conceitos diferentes de layout e 

também o plano de mídia que será realizado para a divulgação da campanha. Esta 

etapa é realizada entre três a quatro semanas.  

1.4 Agência de Publicidade apresenta a campanha para o Marketing. A agência de 

publicidade agenda uma data com o departamento de marketing e apresenta as 

propostas de campanha. Esta etapa é cumprida num prazo máximo de três dias a 

partir do momento em que a agência sinaliza que as propostas de campanha estão 

prontas para apresentação. 

1.5 Proposta de campanha é avaliada pelo Marketing. A campanha é avaliada pelo 

departamento de marketing e no máximo duas opções de conceito e layout de 

campanha são aprovadas para seguirem até a análise da comissão interna da UPM. 

O prazo para alterações na campanha após a aprovação do departamento de 

marketing é geralmente de uma a duas semanas. Em caso negativo, em que 

nenhuma opção é aprovada, o processo retorna para a etapa anterior e segue 

novamente para a aprovação do departamento de marketing.  
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FASE 2 

2.1 Agência de Publicidade realiza reunião com Marketing e Comissão Interna da 

UPM para apresentação da campanha. Após obter aprovação do departamento 

de marketing, a agência de publicidade prepara a campanha de acordo com as 

adaptações e alterações solicitadas pelo departamento de marketing para a 

apresentação à comissão interna da UPM. Nesta etapa do processo é identificada 

também a mesma situação da etapa 1.2 na FASE 1, gargalos originados na tentativa 

de conciliar uma data de reunião com a comissão interna da UPM. Aqui, o tempo 

que se leva para marcar uma reunião chega a ser de uma até três semanas. Um ponto 

crítico é que a comissão interna da UPM não obteve nenhum tipo de contato visual 

com as opções de campanha e o risco de reprovação das opções é alto. Nesta etapa 

a complexidade da estrutura de aprovações é observada, pois há muitas pessoas 

envolvidas e muitas vezes com ideias e conceitos diferentes na comissão interna da 

UPM, mesmo tendo havido o briefing inicial provido por eles. Quanto mais pessoas 

envolvidas no processo, maior a lentidão, e a qualidade da informação pode ficar 

comprometida.  

2.2 Proposta de campanha é aprovada pela Comissão Interna da UPM. A 

campanha é avaliada pela comissão interna da UPM e apenas uma opção é aprovada 

para ser apresentada ao reitor da UPM. O prazo para alterações na campanha após 

a aprovação da comissão interna da UPM é geralmente de uma a duas semanas. Em 

caso negativo, onde nenhuma opção é aprovada, o processo retorna para a etapa 1.3 

da FASE 1 e segue todo o caminho do fluxo novamente até esta etapa. 

2.3 Agência de Publicidade prepara apresentação da campanha para aprovação 

pela Reitoria da UPM. Nesta etapa, após obter a aprovação e alterações da 

campanha pela comissão interna da UPM, a agência de publicidade prepara a 

apresentação da campanha para a aprovação final do reitor da UPM. O 

departamento de marketing agenda com a reitoria uma data para a realização da 

etapa seguinte, o que leva cerca de uma a duas semanas para agendamento, pois 

depende da disponibilidade na agenda do reitor. Esta etapa não deveria tomar tanto 

tempo do processo, devido a necessidade em se fazer cumprir os prazos para 

veiculação da campanha, observando-se uma falta de prioridades, pois a priorização 

da campanha é estratégica devido à natureza de sua complexidade de criação e 

aprovação. 
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2.4 Apresentação da campanha é realizada para a Reitoria da UPM. A campanha 

é apresentada pela agência de publicidade e departamento de marketing ao reitor da 

UPM com a participação da comissão interna da UPM. Nesta etapa algumas 

considerações e alterações na campanha podem ou não ser demandadas pelo reitor 

e também pela comissão interna da UPM. 

2.5 A campanha é aprovada pela Reitoria da UPM. A campanha é aprovada 

oficialmente pela reitoria da UPM de acordo com ajustes e alterações solicitadas na 

etapa anterior. Se a campanha não obtiver aprovação da reitoria da UPM, o processo 

volta para a etapa 1.2 da FASE 1 e segue todo o caminho do fluxo novamente até 

esta etapa. 

 

FASE 3 

3.1 A Agência de Publicidade prepara a versão final da campanha para 

aprovação. Após a campanha ser aprovada pela reitoria da UPM a agência de 

publicidade prepara a versão final da campanha respeitando as observações feitas 

na etapa anterior pela reitoria da UPM para aprovação final pelo departamento de 

marketing. A versão final precisa passar pelo departamento de marketing 

novamente, pois a agência de publicidade não possui autonomia para seguir com a 

campanha apenas com a realização dos ajustes solicitados pela reitoria da UPM e o 

departamento de marketing precisa certificar-se de que a campanha foi devidamente 

alterada e aprovada conforme solicitação da reitoria da UPM.  Há ainda uma 

possibilidade de que o departamento de marketing solicite alguma pequena inclusão 

ou alteração, que não interfira na aprovação previamente realizada pela reitoria da 

UPM. Esta etapa é realizada em uma a duas semanas.  

3.2 A campanha final é aprovada pelo Marketing. A campanha é aprovada pelo 

departamento de marketing e segue para a próxima etapa. Em caso negativo, a 

campanha retorna para a etapa anterior com alterações e segue novamente para 

aprovação nesta etapa. 

3.3 A Agência de Publicidade adapta a campanha para os diversos formatos de 

mídia e envia para aprovação do Marketing. Após a campanha ser aprovada pelo 

departamento de marketing, a agência de publicidade então inicia as adaptações 

necessárias das peças para os diversos formatos de mídia e encaminha todas elas 
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para o departamento de marketing aprovar, uma a uma. O tempo necessário varia 

de acordo com a urgência das mídias aprovadas para divulgação, o que pode se 

prolongar por todo o período do processo seletivo. A complexidade é no 

desdobramento da campanha, devido às grandes quantidades de mídias utilizadas e 

quantidades de diferentes formatos (tamanhos) dessas mídias. Algumas mídias mais 

utilizadas nas campanhas de graduação presencial são: 

 Google: estrutura de search são mais de 1300 linhas de dados em planilha; 

remarketing e  display são mais de 40 peças em formatos diferentes. 

 Facebook/Instagram: cerca de 20 peças com formatos diferentes. 

 Youtube: 6 vídeos em formatos diferentes. 

 Linkedin: cerca de 9 peças com formatos diferentes. 

 Gameloft: Reward Videos cerca de 10 peças. 

 IGN: Takeover Multiplataforma: (Desktop BG + Masthead e Mobile Wallpaper) 

cerca de 12 peças. 

 Jornais: cerca de 10 peças com formatos diferentes. 

Revistas: cerca de 15 peças com formatos diferentes. 

 Rádios: cerca de 20 peças (spots ou textos cabine com textos diferentes). 

 Metrô: cerca de 20 a 30 peças com formatos diferentes. 

 Busdoor: cerca de 6 peças com formatos diferentes. 

 Outdoor: cerca de 6 a 10 peças com formatos diferentes. 

 Televisão: 3 a 6 versões vídeos de 15 e 30 segundos. 

 Cinema: 3 a 6 versões vídeos de 15 e 30 segundos. 

 Elemídia: 3 a 6 versões vídeos de 15 e 30 segundos. 

3.4 As adaptações da campanha para peças de mídia são aprovadas pelo 

Marketing. As peças encaminhadas ao departamento de marketing sendo 

devidamente aprovadas são veiculadas na etapa seguinte. “Lentidão na entrega, 

qualidade da informação, perda de oportunidades, controle manual das solicitações 

e complexidade de rastreamento e acompanhamento” são observadas nesta etapa 

do processo como causas de uma campanha mercadológica ineficiente. Aqui, o 
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tempo e a qualidade da informação merecem atenção especial devido ao alto índice 

de retrabalho, pois há uma diferenciação de divulgação nas praças onde a graduação 

presencial está presente e as informações que vão na campanha de cada uma não 

são todas iguais. Por conta da quantidade e variação de peças parcialmente descritas 

na etapa anterior, esta etapa do processo é demorada. A agência de publicidade 

muitas vezes envia os arquivos contendo um ou mais erros e o departamento de 

marketing tem que apontar e solicitar alterações nos mínimos detalhes. As peças 

são todas recebidas e respondidas através de e-mail e também muitas vezes via 

celular pelo whatsapp, o que torna complexo rastrear e organizar os trabalhos. O 

tempo necessário varia de acordo com a urgência das mídias aprovadas para 

divulgação, o que pode se prolongar por todo o período do processo seletivo.  

3.5 A campanha é veiculada. Este é o resultado final. Depois de passar por todas as 

etapas anteriores, a campanha é veiculada total ou parcialmente nos meios 

contratados de divulgação. Esta é a última e uma das mais importantes etapas, pois 

o resultado da campanha mercadológica depende de ser bem executada, no tempo 

certo e com um padrão de qualidade adequado. Porém, a campanha não termina ao 

ser veiculada, pois durante o período de inscrições são realizadas reuniões de 

follow-up quinzenais, que são propostas para acompanhar a performance e os 

resultados parciais da campanha e, quando as inscrições terminam, é realizada uma 

reunião final com o objetivo de avaliar como a campanha foi eficiente, ou seja, um 

parecer final com número final de inscritos,  investimentos realizados e os retornos 

obtidos. 
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4. PLANO DE AÇÃO 

A proposta como plano de ação é a criação de um protocolo de gestão de projetos para 

as campanhas mercadológicas de graduação presencial. A ISO 10006 (1997) define que um 

projeto é um processo único, que consiste em um grupo de atividades coordenadas e controladas 

com datas para início e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos 

específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos. 

Projetos geralmente envolvem investimentos, ações ou iniciativas de altos riscos e 

devem ser concluídos numa certa data por uma quantidade de dinheiro, dentro de alguma 

expectativa de desempenho. Segundo o Guia PMBOK (2017), o sucesso de um projeto é 

medido pela qualidade do produto e do projeto, pela pontualidade, pelo cumprimento do 

orçamento e pelo grau de satisfação do cliente. 

A gestão de projetos inclui planejamento, organização, supervisão e controle de todos 

os aspectos do projeto, em um processo contínuo, para alcançar seus objetivos, conforme 

definição da norma ISO 10006 (1997).  

Os grupos de processos do gerenciamento de projetos são cinco: Início, Planejamento, 

Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento. O conhecimento em gerenciamento de 

projetos é composto de dez áreas: Integração, Escopo, Custo, Qualidade, Aquisições, Recursos 

Humanos, Comunicações, Risco, Cronograma e Partes Interessadas. 

Foi realizada uma reunião entre o departamento de marketing, a agência de publicidade 

e uma parte da comissão interna para apresentar essas áreas do conhecimento e ficaram 

definidas as seguintes aplicações a serem trabalhadas no projeto: Escopo, Cronograma, 

Qualidade, Comunicações e Risco. Essas cinco áreas trabalhadas no plano de ação foram 

definidas de acordo com as necessidades imediatas de um plano piloto. 

4.1. Definição ou declaração do escopo 

O primeiro passo do planejamento de projetos é, segundo o PMI (2017), elaborar o 

detalhamento do escopo do projeto declarado no processo de início. O detalhamento do projeto, 

quando realizado adequadamente, irá explicitar todas as entregas desejadas e necessárias no 

âmbito do projeto. 

4.1.1. Objetivo 

Criar uma campanha mercadológica de graduação presencial eficiente, que seja atraente 

perante o público-alvo e atraia inscrições no processo seletivo, que atenda de forma confiável, 
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acessível, segura e no tempo certo às necessidades do cliente, sem defeitos, com custo 

adequado, segurança do cliente, entrega no prazo certo, no local certo e na quantidade certa. 

4.1.2. Escopo 

O processo seletivo, popularmente conhecido como vestibular, é um evento pontual que 

procura selecionar os candidatos mais capacitados em ingressar nos cursos de graduação 

presencial por meio de provas eliminatórias. O público-alvo é formado por pessoas interessadas 

em realizar um curso de graduação presencial, mas principalmente alunos que estão concluindo 

o ensino médio em escolas particulares e públicas.  

O processo seletivo é realizado pela UPM e as provas são aplicadas em suas 

dependências físicas nos campi São Paulo, Alphaville e Campinas. Os processos seletivos 

ocorrem duas vezes ao ano em um curto período de inscrições, de abril a junho (vestibular de 

1º semestre) e de setembro a novembro (vestibular de 2º semestre) e as provas são aplicadas em 

dois dias determinados após as inscrições, sendo que no primeiro dia é aplicada a prova geral 

que envolve todos os cursos oferecidos de acordo com o edital publicado e no dia seguinte é 

aplicada a prova específica de habilidade para o curso de Arquitetura e Urbanismo. As 

inscrições para os processos seletivos de graduação presencial são realizadas unicamente pelo 

site www.mackenzie.br mediante o pagamento de uma taxa, via boleto bancário ou cartão de 

crédito. 

4.1.3. Justificativa 

A graduação presencial é o principal serviço prestado pela UPM, tanto pelos cursos 

oferecidos, que são de grande tradição e reconhecimento pelo mercado de trabalho, quanto 

pelos resultados financeiros obtidos ao longo dos anos, sendo sua principal fonte de 

arrecadação.  

Esse status foi conquistado não somente pelo desenvolvimento da área acadêmica ao 

longo de sua existência, mas também pela qualidade das campanhas desenvolvidas pelo 

departamento de marketing.  

4.1.4. Entregas do Projeto 

A qualidade é essencial para a eficiência de uma campanha mercadológica, pois deve 

atender às expectativas do cliente de forma confiável, conter as informações corretas e ser 

veiculada no tempo certo. Portanto, é muito importante que as campanhas tenham o padrão de 

qualidade exigido pela UPM, pois são elas que estarão nos meios de comunicação para atrair o 
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público-alvo, beneficiando também a vantagem competitiva do negócio no mercado 

educacional. As entregas foram definidas conforme a seguir: 

 

• Fase 1 

• Pré-Campanha 

o Calendário Anual 

o Budget da Campanha 

• Briefing 

o Reunião de kickoff Comissão Interna, Marketing e 

Agência 

o Coleta e Compilação 

• Criação 

o Conceito, Layout e Plano de Mídia 

o Avaliação Marketing 

• Fase 2 

• 1ª Avaliação 

o Reunião Comissão Interna, Marketing e Agência 

o Ajustes e Aprovação 

• 2ª Avaliação 

o Reunião Reitoria, Comissão Interna, Marketing e 

Agência 

§ Conceito, Layout e Plano de Mídia 

o Aprovação 

• Fase 3 

• Campanha Finalizada 

o Aprovação das Peças 

§ Divulgação 

• Offline 

• Online 

o Follow-up 

• Encerramento 

o Reunião de Resultados 
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4.1.5. Principais Marcos 

Os principais marcos do projeto serão definidos na primeira reunião de briefing entre a 

comissão interna, departamento de marketing e agência de publicidade, de onde sairão as 

principais informações que compõem o projeto e são referentes às entregas que ocorrerão ao 

longo das fases do projeto, em datas a serem estabelecidas e controladas, de modo a garantir o 

cumprimento tanto do escopo quanto do prazo do projeto. Serão conforme a seguir: 

 

• Fase 1 

• Pré-Campanha 

Calendário Anual: divulgação no mês de novembro. 

Budget da Campanha: dois meses depois do calendário anual. 

• Briefing 

Reunião de kickoff Comissão Interna, Marketing e Agência: três 

meses antes do início das inscrições do processo seletivo. 

Coleta e Compilação: imediatamente após a reunião de briefing. 

• Criação 

Conceito, Layout e Plano de Mídia: um mês após reunião de 

briefing. 

Avaliação Marketing: imediatamente após a criação do conceito 

e layout. 

• Fase 2 

• 1ª Avaliação 

Reunião Comissão Interna, Marketing e Agência: uma semana 

após a avaliação do departamento de marketing. 

Ajustes e Aprovação: imediatamente após avaliação da 

comissão interna. 

• 2ª Avaliação 

Reunião Reitoria, Comissão Interna, Marketing e Agência: uma 

a duas semanas após os ajustes e aprovação da comissão interna. 

Conceito, Layout e Plano de Mídia: até dois dias antes da 

reunião com a reitoria. 

Aprovação: durante apresentação da campanha na reunião com 

a reitoria. 



 

 

44 

• Fase 3 

• Campanha Finalizada 

Aprovação Peças: até três dias antes do início das inscrições do 

processo seletivo. 

Divulgação: após aprovação das peças e simultaneamente ao 

início das inscrições do processo seletivo. 

Offline: imediatamente após aprovação das peças offline. 

Online: imediatamente após aprovação das peças online. 

Follow-up: a cada quinze dias após início da divulgação. 

• Encerramento 

Reunião de Resultados: até dez dias após o encerramento das 

inscrições do processo seletivo. 

 

4.2. Definição da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

Uma vez registrada a declaração do escopo, faz-se necessário iniciar o processo de 

detalhamento do escopo. Esse processo envolve a decomposição das entregas do projeto de tal 

forma que os componentes menores gerados possam ser administrados mais facilmente. 

De acordo com Carvalho e Rabechini (2015), a decomposição é um processo que pode 

ser expresso numa ferramenta conhecida como Estrutura Analítica do Projeto (EAP) que, por 

sua vez, vem do original Work Breakdown Structure (WBS). A WBS consiste em uma 

representação hierárquica top-down de todo o trabalho do projeto, por meio da decomposição 

de seus resultados principais. 

 Na Figura 14, está representada graficamente a campanha mercadológica de graduação 

presencial, em forma de estrutura analítica, possibilitando a identificação de seus principais 

componentes e entregas. Para melhor visualização dessa estrutura, foram criadas figuras com 

recortes da estrutura geral devidamente numeradas. Para cada componente, além da 

representação gráfica, são apresentados os seus objetivos, sua descrição, o público alvo e seu 

envolvimento com as atividades, os requisitos e premissas e os principais riscos. 
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Figura 14 - Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 

 

4.2.1. Primeiro Nível Geral 

A Figura 15 resume o primeiro nível e corresponde às principais entregas do projeto, 

três fases em que a campanha é desenvolvida ao longo do processo de sua jornada.  

 

Figura 15 - Recorte do Primeiro Nível Geral 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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4.2.2. Fase 1 

A Figura 16 representa a fase 1, que corresponde aos cuidados iniciais e 

obrigatoriedades para o início da campanha, em que são desenvolvidos os componentes da 

entrega pré-campanha, briefing e criação.  
 

Figura 16 - Recorte da Fase 1 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

• Objetivo: Levantar as informações mais importantes e relevantes sobre a UPM 

e o mercado educacional, para a prepararação do briefing e a criação da campanha da graduação 

presencial. 

• Responsável: Analista de Marketing (graduação presencial) 

 

a) Descrição 

A reitoria da UPM elabora e publica o calendário anual dos processos seletivos de 

graduação presencial, prevendo um cronograma com dois períodos durante o ano: 

- Inscrições de abril a maio e provas em junho (vestibular de inverno);  

- Inscrições de setembro a novembro e provas em dezembro (vestibular de verão). 

Assim que definido o cronograma com as datas das inscrições e provas dos processos 

seletivos de graduação presencial, a reitoria, por meio de seus assessores e secretarias, divulga 

o calendário anual para todos os departamentos do IPM, incluindo o departamento de 

marketing, que vai iniciar o processo de desenvolvimento da campanha. O método mais efetivo 
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envolve o envio do calendário anual em duas etapas, sendo: uma por e-mail com confirmação 

de recebimento e leitura aos responsáveis no departamento de marketing; e a outra pelo envio 

do calendário anual impresso mediante entrega de protocolo de assinatura, a fim de garantir que 

o departamento de marketing também receba, de fato, o documento e fique ciente do evento.  

Depois de receber as informações da reitoria, o analista de marketing responsável pelo 

serviço da graduação presencial envia as informações do calendário anual para a agência de 

publicidade e conjuntamente fazem um levantamento de informações importantes pré-

campanha para a reunião de briefing, tais como dados do mercado educacional, atual situação 

do IPM, pesquisas, atuação de concorrentes e tendências de mídia. Concomitantemente ao 

levantamento, o analista de marketing envia para a agência o budget da campanha, pois assim 

a agência de publicidade poderá projetar uma proposta de campanha baseada no orçamento 

disponibilizado para o processo seletivo. Caso o orçamento oficial não tenha sido definido a 

tempo, estabelece-se utilizar a base do orçamento da campanha do ano anterior como referência 

e depois da definição há ajustes.  

O analista de marketing agenda a reunião de kickoff entre o marketing, a agência de 

publicidade e a comissão interna da UPM para a definição dos requisitos do projeto, que 

permitirão a construção do briefing. Para isso, o analista deve conciliar as agendas dos 

professores da comissão interna, dos especialistas da agência e do marketing (no mínimo doze 

pessoas), enviar agendamento da reunião, via email, a todos os contatos envolvidos e reservar 

uma sala de reunião, conferindo se há na sala equipamentos multimídia para apresentações.  

Durante a reunião, os envolvidos conversam sobre as informações levantadas pelo 

marketing e agência da pré-campanha e expõem as expectativas e metas, de forma que a agência 

de publicidade saia com todas as informações importantes para a concepção da campanha 

mercadológica de graduação presencial.  

Após a reunião, a agência de publicidade coleta todas as informações obtidas no briefing 

e as compila de maneira que possam entrar com o conteúdo em criação, para desenvolver o 

conceito da campanha e com, no máximo, duas ou três opções de layout. Assim que a criação 

estiver concluída, a agência solicita o agendamento de uma reunião com o analista de 

marketing, a fim de apresentar o conceito e layout desenvolvidos, para devida avaliação antes 

da continuidade do processo.  

O analista concilia agenda com o gerente, coordenador de marketing e os especialistas 

da agência e faz a reserva de uma sala com equipamentos multimídia para a reunião ocorrer. 

Durante a reunião, a campanha é avaliada pelo departamento de marketing e no máximo duas 
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opções de conceito e layout de campanha são aprovadas para seguirem até avaliação da 

comissão interna da UPM.  

Então, a agência de publicidade prepara a campanha de acordo com as alterações 

solicitadas pelo departamento de marketing para a apresentação à comissão interna da UPM. 

 

b) Requisitos e premissas 

• Calendário anual elaborado e divulgado 

• Budget definido para a campanha 

• Disponibilidade dos envolvidos na data e horário definidos para 

realização da reunião de kickoff para confecção do briefing 

• Disponibilidade da sala para realização da reunião de kickoff para 

confecção do briefing no campus com infraestrutura multimídia para 

apresentações e cedidas para uso 

• Informações importantes (pesquisas, tendências, etc) para reunião de 

kickoff 

 

c) Principais riscos 

• Atraso na divulgação do calendário anual 

• Atraso na definição e divulgação do budget da campanha 

• Atraso na reunião de kickoff devido à indisponibilidade da agenda dos 

professores da comissão interna 

• Sala para reunião de kickoff não estar disponível 

• Indisponibilidade de equipamentos multimídia para a reunião 

• Falta de informações pré reunião de briefing 

• Falta de qualidade da informação durante a reunião de briefing 

• Atraso na coleta e compilação dos dados do briefing 

• Atraso na criação do conceito e layout 

• Reprovação do material proposto pela agência na avaliação do 

Marketing 

 

d) Principais envolvidos 

• Analista de marketing (responsável pela graduação presencial) 

• Gerente e/ou coordenador de marketing (suporte à tomada de decisão) 
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• Atendimento da agência (responsável por trazer informações para as 

reuniões, coletar e compilar dados) 

• Diretor de criação da agência (responsável pela criação do conceito e 

layout da campanha) 

• Integrantes da comissão interna (responsáveis por fornecer informações 

importantes para o briefing da campanha) 

 

4.2.3. Fase 2 

A Figura 17 representa a fase 2, que é dividida em duas entregas, onde a campanha é 

submetida a avaliações da UPM.  

 

Figura 17 - Recorte da Fase 2 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

• Objetivo: Obter da reitoria da UPM a aprovação da campanha mercadológica de 

graduação presencial. 

• Responsável: Analista de Marketing (graduação presencial) 
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a) Descrição 

Depois da campanha ser avaliada pelo departamento de marketing, o analista de 

marketing responsável pelo serviço da graduação presencial deve promover a reunião da 

primeira avaliação da campanha, antes de submetê-la à aprovação final na reitoria. Para isso, 

ele deve conciliar as agendas dos professores da comissão interna, dos especialistas da agência 

e do marketing (no mínimo doze pessoas), enviar agendamento da reunião via email para todos 

os contatos envolvidos e reservar uma sala de reunião, conferindo se há na sala equipamentos 

multimídia para apresentações. 

Durante a reunião, a agência apresenta o conceito da campanha, as opções de layouts e 

o plano de mídia aos envolvidos, e então, a comissão interna avalia todo o conteúdo, plano de 

mídia e aprova apenas uma opção de layout, com ajustes e alterações, antes de ser apresentada 

na reunião com a reitoria da UPM. Tendo sido aprovado, o layout segue para a agência, que 

realiza as alterações e adaptações que a comissão interna houver determinado na reunião de 

avaliação.  

O analista de marketing solicita a reunião da segunda avaliação da campanha com a 

secretaria da reitoria, que verifica a disponibilidade do reitor e agenda a reunião e a sala 

(geralmente no andar e na sala de reuniões da reitoria), convocando também a comissão interna.  

Durante a reunião são apresentados o conceito e layouts, o plano de mídia e demais 

informações pertinentes à aprovação da campanha. O reitor sugere ou não pequenos ajustes e 

aprova a campanha final que será veiculada nas mídias online e offline posteriormente.  

  

b) Requisitos e premissas 

• Avaliação e aprovação de duas opções de layout pelo departamento de 

marketing 

• Disponibilidade dos envolvidos na data e horário definidos para 

realização da reunião da primeira avaliação da campanha 

• Disponibilidade da sala para realização da reunião da primeira avaliação 

da campanha no campus com infraestrutura multimídia para 

apresentações e cedidas para uso 

• Reunião da primeira avaliação da campanha 

• Ajustes e aprovação de um layout e plano de mídia pela comissão interna 
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c) Principais riscos 

• Atraso na reunião da primeira avaliação da campanha devido à 

indisponibilidade da agenda dos professores da comissão interna  

• Sala para reunião da primeira avaliação da campanha não estar 

disponível 

• Indisponibilidade de equipamentos multimídia para a reunião 

• Reprovação pela comissão interna de todas as opções da campanha 

apresentadas 

• Atraso no processo devido ao número de ajustes e alterações solicitadas 

pela comissão interna 

• Atraso da agência na realização dos ajustes e alterações solicitados pela 

comissão interna 

• Atraso na reunião da segunda avaliação da campanha devido à 

indisponibilidade da agenda do reitor 

• Sala para reunião da segunda avaliação da campanha não estar disponível 

• Indisponibilidade de equipamentos multimídia para a reunião 

• Reprovação pelo reitor de todas as opções da campanha apresentadas 

• Ter que apresentar para a Diretoria Executiva 

 

d) Principais envolvidos 

• Analista de marketing (responsável pela graduação presencial) 

• Gerente e/ou coordenador de marketing (suporte à tomada de decisão) 

• Atendimento da agência (responsável por trazer informações para as 

reuniões, coletar e compilar dados) 

• Diretor de criação da agência (responsável pela criação do conceito e 

layout da campanha) 

• Integrantes da comissão interna responsáveis por fornecer informações 

importantes para o briefing da campanha 

• Reitor da UPM (aprovador final da campanha de graduação presencial) 
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4.2.4. Fase 3 

A Figura 18 representa a fase 3, que resulta na entrega da campanha finalizada e 

encerramento de todo o processo.  

 

Figura 18 - Recorte da Fase 3 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

• Objetivo: Divulgar a campanha finalizada e aprovada nas mídias online e offline. 

• Responsável: Analista de Marketing (graduação presencial) 

 

a) Descrição 

Passada a reunião da 2ª avaliação, o analista de marketing faz a ata da reunião em que a 

campanha foi aprovada pela reitoria e encaminha a todos os envolvidos. Então, a agência de 

publicidade realiza, se houver, os pequenos ajustes solicitados pelo reitor na reunião da segunda 

avaliação da campanha e retorna novamente para o analista de marketing responsável pelo 

serviço da graduação presencial, que faz a última análise da campanha, para certificar se tudo 

está corretamente alterado. Com a campanha oficialmente finalizada, a agência de publicidade 

desmembra a campanha em diversas peças publicitárias, uma a uma, conforme plano de mídia 
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aprovado e as submete à aprovação do analista de marketing, que analisa cuidadosamente cada 

uma delas e faz a aprovação final para que a agência então as divulgue nas mídias online e 

offline. Durante a campanha, o departamento de marketing faz reuniões de follow-up com a 

agência a fim de, se necessário, alterar estratégias e afinar a comunicação. Depois que as 

inscrições e a campanha se encerram, a agência de publicidade compila os dados da campanha 

que foi veiculada e demonstra os resultados finais ao departamento de marketing e, se 

necessário, aos envolvidos da UPM. 

  

b) Requisitos e premissas 

• Avaliação e aprovação da campanha pelo reitor da UPM 

• Ata da reunião de aprovação da campanha pela reitoria 

• Pequenos ajustes, se solicitados pela reitoria, no ato da aprovação 

 

c) Principais riscos 

• Não envio da ata de oficialização das tratativas e aprovação da campanha 

pela reitoria 

• Atraso da agência na realização dos pequenos ajustes solicitados pelo 

reitor 

• Atraso devido a erros da agência na finalização da campanha 

• Atraso devido à demora na última análise da campanha pelo analista de 

marketing 

• Atraso da agência no envio das peças da campanha ao analista de 

marketing 

• Atraso na aprovação das peças da campanha pelo analista de marketing 

• Reprovação das peças pelo analista de marketing devido a erros da 

agência 

• Atraso do início da campanha e na divulgação das peças nas mídias 

online e offline 

 

d) Principais envolvidos 

• Analista de marketing (responsável pela graduação presencial) 

• Gerente e/ou coordenador de marketing (suporte à tomada de decisão) 

• Atendimento da agência (responsável por trazer informações para as 
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reuniões, coletar e compilar dados) 

• Diretor de criação da agência (responsável pela criação da campanha) 

4.3. Definição das Atividades segundo os entregáveis da EAP 

A EAP é a representação do processo de desagregação e integração do trabalho do 

projeto e nela encontramos as entregas e os pacotes de trabalho, que devem ser detalhados até 

o nível de atividade. Portanto, o processo de definição das atividades do projeto é o último nível 

do processo de decomposição ou partição do projeto. Conforme descrevem Carvalho e 

Rabechini (2015), devem constar na lista das atividades todas aquelas necessárias para a 

conclusão do projeto, descritas de forma clara para garantir que os membros da equipe 

entendam como o trabalho deverá ser feito.  

Na Tabela 1, estão as atividades detalhadas conforme os entregáveis descritos na 

estrutura analítica do projeto, onde é possível identificar seus principais componentes e 

entregas. 

 

Tabela 1 - Definição das Atividades 

 
Fonte: Elaboração do autor 
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4.4. Cronograma do Projeto 

A montagem de um cronograma realista, aliando boa interação com as demais áreas e 

processos do projeto e respeitando os principais marcos previstos, é uma das etapas decisivas 

da gestão do projeto. 

Segundo Carvalho e Rabechini (2015), existem várias técnicas que auxiliam a equipe 

do projeto na elaboração da sua programação e geração do cronograma, mas uma das técnicas 

mais antigas e mais utilizadas na elaboração de cronogramas de projeto é o Gráfico ou 

Diagrama de Gantt. O diagrama mostra as atividades em uma escala de tempo, marcando a 

duração planejada face ao andamento da atividade. A principal vantagem dessa técnica é a 

facilidade de compreensão e flexibilidade na elaboração e manutenção do cronograma.  

A Tabela 2 demonstra o cronograma a ser desenvolvido para uma campanha 

mercadológica de graduação presencial, elaborada de acordo com as atividades detalhadas do 

projeto, respeitando os períodos de inscrições dos processos seletivos definidos no calendário 

anual, elaborado e divulgado pela reitoria da UPM. De forma complementar, foi utilizada a 

ferramenta Project 365 para a elaboração de outro formato de cronograma, como sugestão (ver 

apêndice 3). 

 

Tabela 2 - Cronograma do Projeto 

 
Fonte: Elaboração do autor 
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4.5. Gestão da Comunicação 

A comunicação é um método para coordenar e acompanhar o planejamento e os 

problemas de um projeto, assim como os planos de ação. Os planos de comunicação mapeiam 

o fluxo de informações para diferentes partes interessadas e se tornam parte de todo o plano do 

projeto. Segundo Carvalho e Rabechini (2015), o propósito de um plano de comunicações é 

expressar o que, quem, como e quando as informações serão transmitidas para as partes 

interessadas, de forma que programações, problemas e planos de ação possam ser 

acompanhados. 

Uma vez que as entregas e o trabalho do projeto estejam identificados, é fundamental 

dar sequência a um plano de comunicações, pois a falta de um plano ou a má qualidade dele 

podem causar grandes falhas em um projeto. Portanto, construir um plano de comunicações 

consistente pode contribuir muito para a resolução de problemas de projeto e também garantir 

que clientes, membros da equipe e outras partes interessadas possuam as informações 

necessárias para a realização de suas tarefas. 

O principal objetivo do plano de comunicação é criar uma disciplina entre todos os 

envolvidos no processo por meio do estabelecimento das formas de comunicação para o projeto 

de criação da campanha de graduação presencial bem como mapear as necessidades 

comunicativas das partes interessadas, estabelecendo o modo mais adequado para que sua 

distribuição ocorra. 

Na Tabela 3, estão documentados os requisitos que devem ser trabalhados entre os 

envolvidos e que são essenciais para o desenvolvimento de todo o processo durante a realização 

das atividades, como o tipo de informação que deve ser gerada e comunicada, quando a 

informação deve ser elaborada ou atualizada, quem é o responsável por gerar a informação, o 

meio de comunicação que deverá ser utilizado para transmitir a informação e quais são os 

envolvidos que devem receber as informações. 
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Tabela 3 - Plano de Comunicação 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

• Budget da campanha: o budget ou orçamento da campanha refere-se à 

quantidade de dinheiro que será disponibilizado para a realização da campanha, 

tanto em questão de produção quanto na veiculação definida no plano de mídia. 

Essa informação é essencial para o início da campanha, pois sem estar definida 

no começo do processo, não há como mensurar ou projetar uma boa campanha. 

• Calendário anual dos processos seletivos: informação essencial para o início 

do planejamento da campanha. Com as datas definidas no calendário anual que 

é disponibilizado pela UPM, o departamento de marketing pode estruturar o 

cronograma do projeto e suas atribuições para a construção da campanha. A falta 

desta informação oferece um sério risco para o sucesso dela, uma vez que se não 

estipuladas as datas de início e fim das campanhas, haverá maior chance de 

atrasar seu lançamento e perder oportunidades de veiculações importantes nas 

mídias, o que gera uma entrega ineficiente da campanha mercadológica. 
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• Edital do processo seletivo: este documento é importante, pois contém 

informações mais específicas da campanha, tais como as datas de início e fim 

que já são determinadas no calendário anual, datas de provas e listas de 

chamadas para matrículas. Trata-se de informações que são geralmente 

divulgadas próximo ao período de inscrições e tem a função de oficializar a 

abertura e encerramento do processo seletivo bem como outras datas pertinentes 

ao processo. 

• Elaboração do cronograma: informação importante e transparente, pois 

detalha as etapas, datas e duração de cada atividade do projeto. Trata-se de uma 

informação essencial que todos os envolvidos devem acompanhar para que o 

processo tenha um andamento adequado e cumpra os prazos definidos, o que 

garantirá o atingimento dos objetivos estabelecidos para o projeto. 

• Agendamento da reunião de kickoff com data, local e horário: informação 

necessária para o início do projeto. Após contato com os envolvidos é muito 

importante o agendamento dessa reunião, que é imprescindível ocorrer para o 

andamento e começo da campanha. 

• Informações e tratativas da reunião de kickoff: as informações que foram 

tratadas na reunião de kickoff devem ser transmitidas ao reitor, que é um dos 

principais envolvidos no processo, pois ele é um decisor chave do processo e 

quem aprova ou não a campanha. É importante envolver o reitor já no início, 

para descartar, de antemão, a necessidade de mudança quando da apresentação 

da campanha para aprovação da reitoria, o que evitaria que todo o processo seja 

reiniciado e haja atraso na entrega da campanha. 

• Agendamento para reunião de avaliação da campanha com data, local e 

horário: a agência informa que o conceito, os layouts e os planos de mídia 

propostos para a campanha foram criados e solicita uma reunião para avaliação 

do departamento de marketing. Informação importante no fluxo da campanha 

para a próxima instância que é a avaliação da proposta pela comissão interna. 

Quanto mais bem definida a proposta, ou seja, eliminação de erros e garantia do 

cumprimento da qualidade da informação, conforme reunião de kickoff, mais 

bem encaminhada é a aceitação e aprovação da comissão interna. 

• Agendamento para reunião de 1ª avaliação com data, local e horário: 

informação necessária para a reunião de avaliação pela comissão interna da 
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proposta da campanha desenvolvida pela agência e avaliada anteriormente pelo 

departamento de marketing. Após contato com os envolvidos é muito importante 

o agendamento dessa reunião, cuja realização é imprescindível ocorrer para o 

andamento da campanha. 

• Layout e planos de mídia para conferência das alterações: informação de 

relevante importância, pois requer a avaliação do departamento de marketing no 

intuito de ratificar que todas as alterações solicitadas pela comissão interna 

foram realizadas pela agência. Depois que essas informações forem confirmadas 

pelo departamento de marketing, o fluxo segue para a aprovação da reitoria. 

Neste momento, o risco de reprovação por parte da reitoria é mitigado pela 

ciência de que o material proposto está de acordo com as solicitações da 

comissão interna. 

• Agendamento para reunião de 2ª avaliação com data, local e horário: 

informação necessária para a reunião de avaliação pela reitoria da proposta de 

campanha desenvolvida pela agência de publicidade e avaliada anteriormente 

pela comissão interna. Após contato com os envolvidos é muito importante o 

agendamento dessa reunião, que é imprescindível para a preparação final e os 

últimos ajustes da campanha. 

• Ata com aprovação final da campanha: informação de fundamental 

importância para a oficialização da aprovação da campanha por todos os 

envolvidos. A ata deve conter todas as informações sobre a avaliação final da 

reitoria sobre a campanha, layout e planos de mídia aprovados, tudo registrado 

em um único documento que deve ser enviado a todos os interessados no projeto. 

O risco do não envio da ata aos envolvidos é a contestação posterior de algum 

ponto da campanha, seja pelos envolvidos ou não, que podem surtir efeito 

negativo no desenvolvimento da mesma, de forma que atrapalhe a entrega do 

projeto. 

• Campanha finalizada para última análise do marketing: informação 

essencial para a finalização da campanha, pois o departamento de marketing 

precisa aprovar a versão final da campanha de acordo com a última reunião de 

avaliação da reitoria. Havendo mudanças solicitadas por parte da reitoria, essas 

devem ser avaliadas e confirmadas pelo departamento de marketing, que dá o 

aval para a agência preparar a campanha a ser veiculada. 
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• Peças de mídia online e offline para aprovação: a aprovação de cada peça 

gerada da campanha aprovada é um dos pontos críticos do processo. A agência 

desmembra todas as peças da campanha e as envia para a avaliação e aprovação 

do analista de marketing. O tempo em que isso ocorre é importante, pois quanto 

mais rápida a aprovação, menor a chance de perder a veiculação em determinada 

mídia e menor a chance de começar a veiculação com atraso, o que impacta o 

desempenho da campanha. O potencial risco é que, como a agência produz 

muitas peças e desmembra em diversos formatos diferentes, erros de layout e 

informações erradas podem surgir, o que demanda retrabalho e atrasa a 

veiculação da campanha. 

• Divulgação das peças aprovadas nas mídias online e offline: fundamental na 

veiculação da campanha. Depois que as peças são aprovadas pelo departamento 

de marketing, a agência de publicidade faz o envio dos arquivos para as 

empresas de mídia contempladas no plano de mídia. Há risco, porém baixo, do 

envio de peças erradas para diferentes mídias ou a mídia não veicular 

propriamente conforme contratado. 

• Solicitação de reunião para follow-up da campanha: muito importante no 

fluxo do processo, pois trata-se do acompanhamento da campanha com os 

envolvidos, os resultados parciais obtidos de cada mídia utilizada, da captação 

do processo seletivo e auxilia na flexibilização e mudanças de estratégia ao 

longo da campanha. O risco de não acontecerem os encontros de follow-up são 

pequenos, mas caso não ocorram conforme determinado no cronograma, 

aumenta a possibilidade de a campanha não surtir o efeito desejado para os 

objetivos do processo seletivo e quanto mais demora houver no ajuste das 

inadequações, menos eficiente será a campanha mercadológica. 

• Agendamento da reunião de resultados com data, local e horário: importante 

para entendimento do desempenho da campanha, do início ao fim, com todos os 

envolvidos no projeto e igualmente importante para coletar o feedback de todos 

em relação ao que ocorreu e para sugestões de melhorias. O risco de não ocorrer 

é grande, pois depende muito da conciliação de agendas de todos os envolvidos 

e depende das prioridades de cada um à época em que a reunião for solicitada. 

Se a reunião não ocorrer, abre precedentes para futuros questionamentos sobre 

os resultados da campanha que poderiam ter sido esclarecidos nessa reunião.  
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4.6. Gestão da Qualidade 

Para a elaboração de um bom planejamento da qualidade do projeto, é importante 

conhecer bem o escopo e as normas e diretrizes a que o projeto está sujeito. De acordo com 

Carvalho e Rabechini (2015), a gestão da qualidade do projeto se refere à gestão do trabalho 

que deve ser feito para entregar o produto conforme acordado com os envolvidos. 

A validação realizada em reunião com a comissão interna da UPM mostrou claramente 

que a qualidade para o andamento do projeto está fortemente relacionada ao prazo. Portanto, 

quanto mais antecipadamente forem realizadas as atividades que compõem o fluxo do processo 

do projeto, maior será a garantia de uma campanha com qualidade.  

A questão do prazo foi colocada como prioritária pelo fato de muitas vezes já ter sido 

iniciado com atrasos, fazendo com que as propostas de campanha ficassem, algumas vezes, 

aquém de um padrão de qualidade desejável ou deixassem de atender aos pré-requisitos 

definidos na reunião de briefing. Quando essa situação ocorre, os envolvidos são obrigados a 

aceitarem materiais com qualidade fora das especificações iniciais por não haver prazo 

suficiente para poderem solicitar outras propostas. 

Na Tabela 4, estão os itens de verificação essenciais que devem estar concluídos e 

aprovados ao final de cada processo do fluxo, indicando o que tem que ser verificado e por 

quem, para que o fluxo não seja interrompido ou atrase. 
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Tabela 4 - Plano de Qualidade 

 
Fonte: Elaboração do autor 
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• Calendário Anual: o calendário deve conter as datas exatamente como 

planejadas e definidas entre as áreas e envolvidos da UPM, pois elas são o norte 

de todo o planejamento que o departamento de marketing e outras áreas do IPM 

seguem para o desenvolvimento de suas atividades anuais. A falta ou a alteração 

do calendário após ser divulgado pode ser prejudicial tanto na questão do prazo 

de desenvolvimento da campanha quanto à organização do seu planejamento. A 

reitoria é responsável por este item de verificação e como medida preventiva 

deve verificar antes da divulgação se está tudo correto. Se depois de divulgar o 

calendário anual alguma informação houver alteração, o documento deve ser 

imediatamente alterado e encaminhado novamente aos envolvidos, para que 

possam alinhar suas atividades e compromissos. 

• Budget da campanha: o budget ou orçamento da campanha é responsabilidade 

do departamento de marketing e deve ser enviado no início do processo para a 

agência. Como ação preventiva, o marketing deve verificar se o orçamento 

permanece conforme o definido no planejamento antes de enviar para a agência. 

Caso haja alguma alteração, pode trazer risco ao desenvolvimento da campanha, 

pois a campanha é baseada quase que exclusivamente nessa informação e 

qualquer alteração deve ser comunicada imediatamente à agência de 

publicidade, a fim de que se proceda, então, à adequação das propostas que serão 

tratadas ao longo do processo do desenvolvimento da campanha. 

• Briefing: item de verificação sob responsabilidade da agência para o início da 

criação da campanha. O briefing deve estar 100% completo, com todas as 

questões preenchidas e dúvidas esclarecidas, durante a reunião de briefing. A 

agência de publicidade deve se certificar nesse momento, que todas as questões 

foram respondidas pela comissão interna, antes de levar o processo de criação 

da campanha adiante. Se alguma informação não estiver correta ou for omitida 

de alguma forma, há um risco alto de reprovação nas fases posteriores, por causa 

da baixa qualidade da informação gerada. Se isso ocorrer, a agência de 

publicidade deve solicitar ao departamento de marketing que verifique com a 

comissão interna da UPM os pontos necessários a serem sanados e depois dar 

continuidade à criação da campanha. 

• Conceito e layout da campanha: este item é de responsabilidade do 

departamento de marketing e tem uma grande importância no fluxo do processo, 
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pois ocorre em quatro momentos diferentes do mesmo e em cada um deles há 

um alto risco de reprovação, o que provoca atraso em todo o processo. No 

primeiro momento, o item deve estar com 100% das informações 

correspondendo ao briefing, assim a probabilidade de sucesso na aprovação é 

alta. Para que isso ocorra, o departamento de marketing deve agir 

preventivamente, verificando como está o desenvolvimento da campanha e 

layout antes de a proposta ser finalizada e avaliada pelo departamento de 

marketing. No segundo momento, já na fase 2, o item deve estar com 100% das 

informações de acordo com a avaliação do departamento de marketing na fase 

1. Como medida preventiva, o departamento de marketing deve verificar se 

todas as solicitações feitas na avaliação anterior foram realizadas pela agência 

de publicidade, antes da reunião de 1ª avaliação, pela comissão interna da UPM. 

No terceiro momento, ainda na fase 2, o item deve estar com 100% das 

informações, de acordo com a 1ª avaliação da fase 2, realizada pela comissão 

interna da UPM. Como medida preventiva, o departamento de marketing deve 

verificar se todas as solicitações feitas na avaliação anterior foram realizadas 

pela agência de publicidade, antes da reunião de 2ª avaliação pela reitoria. No 

quarto momento, já na fase 3, o item deve estar com 100% das informações de 

acordo com a 2ª avaliação da fase 2, realizada pela reitoria. Como medida 

preventiva, o departamento de marketing deve verificar se todas as solicitações 

feitas na avaliação anterior foram realizadas pela agência de publicidade, antes 

da aprovação da campanha finalizada. Como ação corretiva, comum nos quatro 

momentos, o departamento de marketing deve solicitar uma nova proposta ou 

alterações que respeitem as informações fornecidas na avaliação anterior, o que 

vai acarretar um atraso na entrega e em todo o processo. 

• Plano de mídia: este item é de responsabilidade do departamento de marketing 

e também tem uma grande importância no fluxo do processo, pois do mesmo 

modo que o item anterior, ocorre em quatro momentos diferentes e, em cada um 

deles, há um alto risco de reprovação, o que provoca atraso em todo o processo. 

No primeiro momento, o item deve estar com o valor igual ou menor do que o 

orçado. De forma preventiva, o departamento de marketing deve verificar se as 

propostas de mídia condizem com o briefing e se os valores estão dentro do 

budget fornecido, antes de a proposta ser finalizada para avaliação da fase 1. No 
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segundo momento, o item deve estar com 100% das informações de acordo com 

a avaliação do departamento de marketing na fase 1. Como medida preventiva, 

o departamento de marketing deve verificar se todas as solicitações feitas na 

avaliação anterior foram realizadas pela agência de publicidade, antes da reunião 

de 1ª avaliação pela comissão interna. No terceiro momento, o item deve estar 

com 100% das informações de acordo com a 1ª avaliação da fase 2, realizada 

pela comissão interna. Como medida preventiva, o departamento de marketing 

deve verificar se todas as solicitações feitas na avaliação anterior foram 

realizadas pela agência de publicidade, antes da reunião de 2ª avaliação pela 

reitoria. No quarto momento, o item deve estar com 100% das informações de 

acordo com a 2ª avaliação da fase 2, realizada pela reitoria. Como medida 

preventiva, o departamento de marketing deve verificar se todas as solicitações 

feitas na avaliação anterior foram realizadas pela agência de publicidade, antes 

da aprovação da campanha finalizada. Como ação corretiva, comum nos quatro 

momentos, o departamento de marketing deve solicitar novas propostas de mídia 

de modo que os valores estejam compatíveis com o orçamento definido no início 

do processo. 

• Peças online e offline: item de verificação de responsabilidade do departamento 

de marketing em que as informações devem estar 100% de acordo com a versão 

final da campanha. O risco de reprovação das peças é alto e isso provoca atraso 

na veiculação e perda de oportunidades de mídia. Para evitar que haja reprovação 

das peças, o marketing deve acertar com a agência de publicidade, previamente, 

o que as peças devem conter de informações essenciais e informações 

secundárias que podem ser exploradas de formas e em momentos diferentes. Em 

caso de divergência, como ação corretiva, o departamento de marketing deve 

solicitar alterações nas peças para que fiquem adequadas para veiculação nos 

meios contratados e definidos no plano de mídia. 
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4.7. Gestão dos Riscos 

Segundo Carvalho e Rabechini (2015), no contexto de projetos, pode-se definir risco 

como um evento incerto ou condição que, se vier a ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo 

sobre os objetivos do projeto. Uma das funções da gestão dos riscos é assegurar o alcance dos 

objetivos, por meio da identificação antecipada dos possíveis eventos que poderiam ameaçar 

seu atingimento dos objetivos e, implementar, ainda, uma estratégia no sentido de evitar o 

consumo intenso de recursos para solução de problemas quando estes surgem inesperadamente, 

bem como a melhoria contínua dos processos organizacionais.  

No ambiente de trabalho, há fatores internos e externos que tornam incerto o êxito do 

atingimento dos objetivos do projeto ou da atividade que se encontra em desenvolvimento; 

neste caso específico, o desenvolvimento de uma campanha mercadológica eficiente. 

Independentemente da área em que se atua, e até na vida pessoal, os riscos (ameaças ou 

oportunidades) podem afetar o andamento da ação, levando-a a uma direção completamente 

diferente daquela inicialmente planejada. 

De acordo com Kerzner (2016), podem existir condições de risco associadas ao 

ambiente de projeto em si, tais como a falta de domínio das boas práticas de Gestão de Projetos, 

a existência de múltiplos projetos simultâneos e a forte dependência de participantes externos, 

entre outros.  

A principal ferramenta para a análise qualitativa dos riscos é a matriz de probabilidade 

e impacto (MPI), representada pela Figura 19. Essa ferramenta permite classificar o risco 

segundo sua criticidade (muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto), utilizando-se para esse 

fim as dimensões probabilidade de ocorrência e seu impacto nos objetivos do projeto.  

Com base na combinação dessas duas dimensões, divide-se a matriz em zonas que 

representam a severidade do risco: a zona vermelha é a parte mais crítica de risco alto, a zona 

amarela é ponto de atenção indicando risco moderado e a verde não tem necessidade de grande 

atenção, representando risco baixo.  
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Figura 19 - Matriz de Probabilidade e Impacto 

 
Fonte: Adaptada de PMI (2017) 

 

Os eventos de risco que ficaram na zona verde devido à baixa classificação de 

severidade não constam nas tabelas de risco, sendo apenas mencionadas na lista abaixo: 

• Sala para reunião de kickoff não estar disponível; 

• Indisponibilidade de equipamentos multimídia para a reunião; 

• Sala para reunião da primeira avaliação da campanha não estar 

disponível; 

• Indisponibilidade de equipamentos multimídia para a reunião; 

• Sala para reunião da segunda avaliação da campanha não estar 

disponível; 

• Indisponibilidade de equipamentos multimídia para a reunião; 

• Necessidade de submissão da campanha escolhida pela reitoria à 

Diretoria Executiva. 

 

Nas Tabelas 5, 6 e 7, que correspondem às fases 1, 2 e 3, respectivamente, foram listados 

os riscos com maior grau de severidade localizados nas zonas amarela e vermelha, que 

necessitam de ações rápidas de mitigação e contingência. Os riscos foram analisados segundo 

a probabilidade e o impacto de cada um para a entrega da campanha, de acordo com os seguintes 

pesos: 5 – muito alto, 4 – alto, 3 – médio, 2 – baixo e 1 – muito baixo. 
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Tabela 5 - Avaliação de Riscos da Fase 1 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Tabela 6 - Avaliação de Riscos da Fase 2 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Tabela 7 - Avaliação de Riscos da Fase 3 

 
Fonte: Elaboração do autor 
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Os itens de verificação do plano de qualidade são, por si só, potenciais eventos de riscos, 

cuja mitigação está prevista nas ações preventivas e a contingência está descrita nas ações 

corretivas. No plano de gestão dos riscos serão tratados apenas os potenciais eventos que não 

fizeram parte do plano de qualidade.   

 

  



 

 

70 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo central a busca de solução do problema que o 

departamento de marketing enfrenta para entregar eficientemente as campanhas 

mercadológicas da UPM. A solução desenvolvida foi a proposição de um plano de ação que 

envolve a criação de um protocolo de gestão de projetos, até então inexistente, para o 

desenvolvimento das campanhas mercadológicas. O desenvolvimento da proposta teve ainda 

como orientação, sua aplicação ao modelo atual de gestão do IPM com vistas à eliminação do 

problema que prejudica o desempenho do departamento de marketing, principal braço 

operacional-estratégico que faz a conexão entre o IPM e o mercado educacional. 

Desta forma, por meio deste trabalho foi possível propor a implantação de fluxos de 

trabalho em áreas estratégicas de marketing no mercado educacional. 

Pode-se observar que a inovação proveniente deste trabalho é uma inovação incremental 

em processos, pois houve um aprimoramento, por meio de novos conhecimentos adquiridos, 

que foram adicionados ao atual processo de campanha mercadológica para os cursos de 

graduação presencial, que não é organizado nem mapeado ou documentado. 

Para se chegar ao entendimento do problema utilizou-se a pesquisa de campo para 

entender sobre a história, o negócio e o mercado em que o IPM está inserido. A partir desse 

estudo foi possível compreender o valor da graduação presencial para o IPM, bem como sua 

contribuição financeira para a instituição e então iniciar o diagnóstico e, posteriormente, a 

proposta de intervenção para este serviço.  

Na fase do diagnóstico, foram utilizadas técnicas e ferramentas da qualidade como: 

visualização geral das diversas demandas atendidas pelo marketing e sua importância no 

contexto da estrutura de negócio do IPM; pesquisa qualitativa para detectar as dificuldades 

presentes no departamento de marketing, ou seja, as causas que provocam o problema da não 

entrega eficiente das campanhas mercadológicas; Diagrama de Ishikawa, para identificação, 

análise e esclarecimento das potenciais causas; Diagrama de Pareto, para quantificar as causas 

conforme sua gravidade; e Escala de Likert, para a validação da pesquisa qualitativa aplicada 

com objetivo de identificar as causas que mais impactam os serviços prestados pelo 

departamento de marketing. 

Um ponto determinante no desenvolvimento do trabalho que merece destaque, ocorrido 

na fase final do diagnóstico, foi o mapeamento do processo de realização de uma campanha 

mercadológica para os cursos de graduação presencial da UPM. O mapeamento tornou possível 

a melhor compreensão dos diversos passos e eventos que ocorrem durante a execução de todo 
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o processo, identificando todas as etapas, envolvidos e, principalmente, os pontos de gargalo, 

onde se originam as repetições e atrasos do processo. O mapeamento também proporcionou 

que o departamento de marketing, agência de publicidade e comissão de comunicação 

visualizassem, pela primeira vez, o fluxo de trabalho e discutissem ideias para melhorá-lo, 

almejando o aumento da comunicação e a oferta de documentação para o processo.  

Espera-se que, a partir da implantação da proposta no atual processo de campanha, 

sejam obtidos ganhos nas esferas da qualidade, tempo e custo. Ficou claro que o tempo é 

fundamental para se obter a qualidade, um dos pré-requisitos chave para o desenvolvimento de 

uma boa campanha mercadológica nos padrões exigidos pela UPM. Com isso, espera-se 

também, que haja redução na questão do retrabalho, que origina os gargalos observados no 

diagnóstico e redução dos custos, que envolvem recursos financeiros e humanos no processo. 

Pressupõe-se, ainda, que a realização do plano de ação proposto ajudará na resolução 

das causas que originam o problema tratado, tanto nas mais críticas (inexistente fluxo de 

trabalho e complexidade de rastreamento e acompanhamento) quanto nas outras causas 

apontadas (informações incompletas, falta de prioridades, lentidão na entrega, controle manual 

das solicitações, qualidade da informação, complexidade hierárquica de aprovações e perda de 

oportunidades). 

Apesar de estar bem definido que o tempo é um elemento crítico para o alcance de uma 

boa qualidade no desenvolvimento de uma campanha mercadológica, o nível de complexidade 

no tratamento do processo é consideravelmente alto. A começar pela cultura empresarial, que 

é formada por uma estrutura funcional que não é desenhada para projetos – o que, por exemplo, 

facilitaria a implantação deste projeto - pois é formada por áreas e, quando há a necessidade de 

se agrupar pessoas para realizar um projeto, a prioridade que prevalece é o atendimento das 

necessidades das áreas em que as pessoas estão inseridas.  

Outro ponto que torna complexa toda a extensão do processo, além do grande número 

de atores envolvidos e a dificuldade no levantamento de dados e implantação, é o caráter 

experimental de se implantar uma proposta a partir de um protocolo que envolve áreas como o 

departamento de marketing, o IPM, a UPM, agentes externos e as diversas mídias.  

O desafio para o sucesso deste projeto passa a ser, então, a compreensão dos atores 

envolvidos e de como integrá-los, sendo flexível o bastante para adaptar-se à dinâmica do 

processo. A implantação das áreas do conhecimento, propostas no plano de ação deste trabalho, 

precisa estar sincronizada e alinhada entre os envolvidos, para que o objetivo do escopo e o 

plano de qualidade tenham um desempenho com excelência, assim como o cronograma, as 
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atividades, os entregáveis, os planos de comunicação e a avaliação de riscos estabelecidos sejam 

cumpridos.  

Igualmente importante para a conquista do sucesso do projeto é a conscientização e 

apoio dos decisores da instituição no processo, que podem influenciar de forma positiva na 

motivação dos envolvidos e viabilizar a implantação da proposta, visto a possibilidade das 

melhorias do processo e da obtenção de vantagem competitiva no mercado educacional com os 

ganhos obtidos. 

Ademais dos ganhos esperados para a organização, o presente trabalho trouxe 

considerável contribuição para o desenvolvimento profissional do pesquisador, pois a ele foi 

dada a oportunidade de desenvolver uma visão sistêmica além de observar, aprender e entender 

melhor sobre os processos no ambiente de negócio do IPM, onde o mesmo encontra-se inserido 

atualmente. Almeja-se assim, explorar e colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos 

da vivência deste trabalho em outras áreas e projetos futuros, dentro e fora do departamento de 

marketing, buscando sempre a melhoria de processos. 

Por se tratar de um projeto piloto, este trabalho tem suas limitações. Foram utilizadas 

apenas as áreas do conhecimento que se mostraram prioritárias de acordo com o que foi 

levantado no diagnóstico e em reunião com a comissão interna da UPM. Espera-se que, obtendo 

resultados positivos, crie-se um ambiente favorável para uma segunda fase posterior, que será 

sobremaneira interessante aplicar todas as áreas de conhecimento do PMBOK ao projeto. 

Por fim, outro ponto interessante da proposta deste trabalho é a possibilidade de 

aprimorar e aprofundar a gestão das campanhas, estendendo todo o conhecimento gerado não 

só para a graduação presencial como para os outros serviços que a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie oferece e para outros projetos do departamento de marketing. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1 - Pesquisa Qualitativa – MKT 
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Apêndice 2 - Formulário Pesquisa Likert 

  

1- Qual o nível de importância na solução da causa Inexistente Fluxo de Trabalho? 

2- Qual o nível de importância na solução da causa Complexidade de Rastreamento e Acompanhamento?

3- Qual o nível de importância na solução da causa Informações Incompletas?

4- Qual o nível de importância na solução da causa Falta de Prioridades?

5- Qual o nível de importância na solução da causa Lentidão na Entrega?

6- Qual o nível de importância na solução da causa Controle Manual das Solicitações?

7- Qual o nível de importância na solução da causa Qualidade Comprometida?

8- Qual o nível de importância na solução da causa Complexidade Hierárquica de Aprovações?

9- Qual o nível de importância na solução da causa Falta de Planejamento?

10- Qual o nível de importância na solução da causa Perda de Oportunidades?

Prezado entrevistado (a),

este questionário apresenta as 10 causas que geram o problema da entrega ineficiente das campanhas 
mercadológicas pelo departamento de marketing apontadas pelos participantes da primeira pesquisa qualitativa. 
Em cada uma das perguntas abaixo há uma escala com o grau de importância numeradas de 1 a 5, onde: 
1 significa nenhuma importância, 2 pouco importante, 3 indiferente, 4 importante e 5 muito importante. 
Analise com cuidado cada uma das causas apresentadas abaixo e indique ao seu critério, marcando com um X, 
a importância na solução dela.

Nenhuma importância IndiferentePouco importante Muito importanteImportante

1 2 3 4 5

Nenhuma importância IndiferentePouco importante Muito importanteImportante

1 2 3 4 5

Nenhuma importância IndiferentePouco importante Muito importanteImportante

1 2 3 4 5

Nenhuma importância IndiferentePouco importante Muito importanteImportante

1 2 3 4 5

Nenhuma importância IndiferentePouco importante Muito importanteImportante

1 2 3 4 5

Nenhuma importância IndiferentePouco importante Muito importanteImportante

1 2 3 4 5

Nenhuma importância IndiferentePouco importante Muito importanteImportante

1 2 3 4 5

Nenhuma importância IndiferentePouco importante Muito importanteImportante

1 2 3 4 5

Nenhuma importância IndiferentePouco importante Muito importanteImportante

1 2 3 4 5

Nenhuma importância IndiferentePouco importante Muito importanteImportante

1 2 3 4 5
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Apêndice 3 – Gráfico de Gantt – Cronograma 

 

 


