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RESUMO: O presente trabalho apresenta como principal objetivo a elaboração de um plano de
inovações estratégias educacionais para um cursinho pré-vestibular, situado na cidade de Juara-MT.
Assim, o foco deste trabalho consiste na análise de mercado e auxiliar a empresa no que diz respeito
a metodologia de ensino em cursinhos, buscando a concretização no mercado no ramo educacional
de pré-vestibular no âmbito financeiro e propondo algo inovador na área do conhecimento. Para tal,
foi realizada uma pesquisa e análise do ambiente externo através da observação e estudo do público
alvo nas escolas onde são ofertada o Ensino Médio na cidade de Juara, para descobrir a viabilidade
da abertura da empresa na região. A proposta vem de encontro com a necessidade do Município de
Juara e região já que há este tipo de serviço ofertado na área que se pretende abranger é, escasso
no Vale do Arinos, região que engloba os municípios de Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos,
Juara, Nova Maringá, São José do Rio Claro e Tabaporã, sendo que há uma projeção para os
próximos anos no município de Juara, onde será o empreendimento, um projeto para várias
implantações de cursos especiais de graduação do Ensino Superior na Universidade Publica do
Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, além da inauguração da AJES – Faculdade do Vale do Juruena,
onde a previsão para o inicio de suas atividades serão para o próximo ano, 2017 já com aprovação
de cinco cursos de graduação e possivelmente a aprovação do MEC – Ministério da Educação para a
implantação de outros cursos. Segundo o planejamento é que Juara se torne uma cidade de Polo da
Agricultura e Universitário nesta região, atraindo assim muitos jovens de fora do município e dando
oportunidades para aqueles que aqui estão próximos de suas famílias. Muitos são os jovens que
procuram outras cidades que oferecem esse tipo de serviços, para poder ingressar no ensino superior
e até mesmo no tão almejado concurso público, que cada vez possui candidatos mais preparados.
Este trabalho pretende abordar: analise de mercado, inovações na questão de conhecimento e a
aceitação do público ao qual se pretende atender
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta a forma de constituição de um curso pré-

vestibular, tudo o que é necessário, tais como, documentações, pesquisa de mercado, 

disciplinas aplicadas e plano de marketing. 

A proposta de constituição da empresa tem como local a cidade de Juara, no 

estado de Mato Grosso, e a política pedagógica está baseada na construção de um novo 

conceito de ensino, com base nos ensinamentos do lendário professor Italiano, Pierluigi 

Piazzi que defendia a tese: aula dada, aula estudada, hoje! 

Os cursos pré-vestibulares são um fenômeno brasileiro da década de 50, de 

forma mais tradicional e associativa, eles sempre se aplicaram em ensinar macetes das 

provas e em habilitar os estudantes para conseguir um bom resultado nesse tipo 

específico de concurso. Foi ainda na década de 70 que alguns empresários do setor 

vislumbraram a chance de se expandir para o ensino básico, depois para o ramo de 

venda de apostilas e serviços e, finalmente, na década de 90, para o prolífero mercado 

de ensino superior. É o dobro das margens obtidas com escolas de ensino médio, 

consultoria Hoper. Pretexto aceitável para que estes cursinhos vigorem até hoje sempre 

procurando inovações e formas associativas e muito criativas para capacitar o aluno ao 

processo de fixar a informação necessária.  

Segundo Monteiro e Braga (2005) a introdução dos cursos pré-vestibulares no 

Brasil ocorreu no final da década de 1970 e início dos anos 1980, e foi considerada a 

primeira grande inovação básica, principalmente no ensino médio, direcionando o 

conteúdo ensinado exclusivamente para o interesse da aprovação no vestibular. Este se 

originou quando a demanda pelas vagas nas universidades aumentou. São reconhecidos 

pelo uso de técnicas de memorização, geralmente à base de músicas e rimas, que até 

hoje são comuns entre alguns docentes. Enquanto negócio, os cursinhos oferecem 

margens de lucro de 20%, segundo um estudo da consultoria Hoper, uma vez que 

apresentam classes lotadas de alunos e uma infraestrutura simples. 

Diante da realidade de baixo nível de qualidade de formação da rede de ensino 

fundamental e médio no Brasil, eda exigibilidade nos exames vestibulares e ENEM, é 

possível perceber certa dificuldade na preparação dos jovens para o vestibular, pois os 

jovens com idade para ingressar na universidade estão saindo do ensino médio com 

sérias deficiências em sua formação educacional, o que acarreta novos desafios nas 

dificuldades enfrentadas por eles nos concursos vestibulares. Uma das alternativas que 
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esses jovens têm buscado para conseguirem tirar uma boa nota no vestibular e 

consequentemente iniciar um curso de nível superior é o Cursinho Pré-vestibular. 

Vale ressaltar que, na região do Vale do Arinos, em Mato Grosso, não há um 

curso pré-vestibular, embora tenha um grande potencial de mercado. Um dos pontos 

observados na cidade de Juara e região é que boa parte dos alunos que concluem o 

ensino médio não tem acesso a universidade de imediato, ou seja, no primeiro ano 

seguinte em que se formam, logo, procuram um cursinho pré-vestibular em outra cidade 

para obterem um melhor resultado no próximo exame vestibular. 

Além disso, quando o jovem toma a decisão de ir embora, é interessante ressaltar 

que acabam tento um custo financeiro muito elevado, como por exemplo, gastos com 

alimentação, transporte, mensalidade, lazer, moradia entre outros. 

Neste contexto é possível colocar o seguinte questionamento: Qual a viabilidade 

econômico-financeira de constituição de uma escola preparatória para os processos 

seletivos de ingresso no ensino superior do vale do Arinos?  

O objetivo geral do trabalho é apontar a ocorrência do pensamento 

administrativo em todas as organizações, especificamente nas de ensino, dando ênfase 

ao caminho a ser percorrido para a abertura de um curso pré-vestibular. 

Interessante relatar que após uma observação e análise de mercado, concluímos 

que uma grande massa de jovens que se formam no ensino médio e não passam no 

vestibular, saem da cidade em busca de opções para se prepararem para o próximo 

exame (vestibular). Outro resultado obtido foi a ausência de um cursinho pré-vestibular 

na região do Vale do Arinos. 

 

FUNDAMENTAÇÃOTEÓRICA Paradigma da escola mecanicista que forma para 

processos seletivos 

 

Segundo Monteiro e Braga (2005) os cursos pré-vestibulares ocorreu no final da 

década de 1970 e início dos anos 1980, e foi considerada a primeira grande inovação 

básica, principalmente no ensino médio, direcionando o conteúdo ensinado 

exclusivamente para o interesse da aprovação no vestibular. 

Para Sérgio Ribeiro (1987), o surgimento dos cursos pré-vestibular está 

associado ao crescente número de candidatos ao ensino superior e ao aumento de 

dificuldade cognitiva para a realização das provas. 
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Segundo Mônica Donetto Guedes, psicopedagoga e psicanalista, (em entrevista 

ao site O Globo, em 27/10/2014), é difícil passar no vestibular. Ainda há a tendência de 

os alunos quererem estar mais preparados e acabarem ampliando as horas de estudo. 

Muitas vezes estão num curso, e ainda fazem aulas particulares das específicas com 

outros professores. No entanto para o professor Pierluigi Piazzi a solução não é ampliar 

as horas de estudo e sim estudar pouco, porém da maneira correta. 

De acordo com Piazzi (2009, p. 20), 

O ciclo da aprendizagem inicia-se, processa-se e encerra-se em 24 horas. É 

DIÁRIO! Se nesse período acontecerem três coisas, o ciclo completa-se de 

forma eficiente: 1 – Aula assistida com atenção; 2 – Tarefa estudada no 

mesmo dia; 3 – Uma boa noite de sono. Se qualquer uma das três não 

ocorrer, as 24 horas foram jogadas, do ponto de vista da aprendizagem, na 

lata do lixo! Ou seja, aula dada, aula estudada, hoje! Não pode deixa para 

amanhã. 

 

Sabemos que o universo do aprendizado e o sistema de ensino na esfera de 

publica no Brasil vêm passando por questionamento de sua funcionalidade, pois se 

analisarmos os números, este processo de Ensino aprendizagem vem tendo saldos 

positivos porem nos testes e exames da educação nacional como a Prova Brasil, ENEM 

não demonstram este avanço na qualidade de ensino, é o que os rankings da educação 

mundial colocam.  

O Brasil ficou em 60º lugar no ranking mundial de educação elaborado 

pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), no qual 

foram considerados 76 países. Segundo o relatório, o desempenho do Brasil em 

matemática, ciência e leitura melhorou consideravelmente na última década. “A 

pontuação no PISA (Programme for International Student Assessment), na área de 

matemática subiu numa média de 4,1 pontos por ano – de 356 pontos em 2003 para 391 

pontos em 2012”, diz o relatório. Revista Exame (publicado dia 13/05/2015). 

Ao mesmo tempo em que diversas correntes pedagógicas criticam a forma 

mecanicista de atuação dos cursos preparatórios, observa-se que este formato ainda 

proporciona ao estudante motivação para dedicação diária aos estudos, o que em outras 

realidades que o aluno está de corpo presente nas aulas, porém distante das práticas que 

levam à absorção de conhecimentos específicos. Se não bastasse existe uma crítica que 

diz respeito à falta de pesquisa e extensão nas graduações, como por exemplo, na 

graduação em Administração como foi observado por Tragtemberg (2009).   

Os cursinhos melhoram a capacidade de aprendizagem dos alunos, oferece uma 

revisão das matérias juntamente com a resolução de exercícios. Além de revelar as 
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principais dificuldades encontradas nos alunos, principalmente com relação à 

interpretação errada das questões da prova, devido à falhas no sistema educacional. 

Além disso, propõe uma forma de conhecimento associativa, em formas inovadoras em 

relação ao ensino tradicional das escolas, escolhendo parodias de músicas populares do 

conhecimento dos jovens e adultos atendidos pelos cursinhos pré- vestibulares. 

As complexidades dos problemas fazem com que os estudantes adotem 

comportamentos táticos, se tornando papel relevante no processo de ensino, 

aprendizagem e treinamento. A revolução cognitiva, conhecida como modelo “TOTE”, 

proposta por Miller, Galanter e Pribam (1960- 1974). Temos como grande exemplo a 

estrutura de um time que utiliza de táticas para que se vença um partida. 

Bergius in Dorch( 1985), citado por Greco (2006, p. 110 – Revista brasileira de 

Psicologia e do Exercício),  

Todos os processos de estrutura que se relacionam com a consciência e o 

conhecimento, com a percepção, a recordação, reconhecimento, a 

representação, o conceito, o pensamento, a conjectura, a expectativa e o 

pensamento definem o processo cognitivo. 

Precisamos entender como se constrói o processo cognitivo para que assim se 

possa usar de estratégias viáveis para que o conhecimento seja elaborado. 

Outro ponto de grande relevância é de ponto jurídico, a Constituição Brasileira 

aborda sobre princípios em que se deve ser embasada o processo de educação. 

A educação é serviço público essencial que ao Poder Público impende 

possibilitar a todos, daí a preferência constitucional pelo ensino público, pelo 

que a iniciativa privada, nesse campo, embora livre, é, no entanto, meramente 

secundária e condicionada (artigos. 209 e 213 CF). 

Por conseguinte, o processo de seleção do seletivo vestibular em assunto de 

educação como serviço público eficaz em regime de incumbência autorizado à 

exploração, deve respeitar preceitos de legalidade, razoabilidade, impessoalidade, 

publicidade e moralidade. 

A natureza jurídica do ensino superior, os atos judiciais ainda abordam sobre o 

dever do estado de prover sobre o ensino publico e de qualidade 

Anais Vol. 2 (2016): Congresso Regional de Administração do Vale do Arinos, Juara/MT, Brasil, 31-03 Junho 2016, Curso
de Administração, Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.



  
05 

 
  

”1 A Constituição Federal dispõe sobre a educação nos artigos 205 a 214, dos 

quais se destaca: “Art. 205. – “A educação, direito de todos e dever do Estado”...” 

 No Brasil, existe esta dificuldade há muito tempo, as escolas e universidades 

publicas não têm a aptidão de acolher todas as pessoas, apesar de ser um direito que está 

na Constituição Federal, o que ocasiona a concorrência e por sua vez a necessidade do 

estudante se preparar melhor para passar no vestibular.  

A educação, só poderá ser considerada como um direito de todos se houver 

escolas para todos, sabemos que mesmo que com muitos esforços ainda não é o ideal o 

número de escolas que conseguem atender aos aglomerados, este também não é o único 

problema, a qualidade, enquanto ao sistema de ensino deve ser alterada para que se 

possa alcançar a propriedade qualitativa. 

As Universidades utilizam do sistema de seleção para assim atenderem aqueles 

que melhor estão preparados para a vida acadêmica, seja este processo através de 

vestibular ou através do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, este ultimo o 2º 

maior sistema de seleção para o ingresso do Ensino Superior, em 1º lugar é a China. 

Os vestibulares foram criados em 1911, no inicio o sistema era elitista e 

excludente, tinha o acesso aquele que cursava o colégio tradicional. As primeiras 

escolas se instalaram com a vinda da família rela Portuguesa, em 1808. 

Em 2009, algo como 1,9 milhão de jovens estão na briga pelas cerca de 440 mil vagas 

existentes nas faculdades brasileiras. São questões de múltiplas escolas e a redação cuja 

a cada ano o tema varia. Hoje o maior sistema de vestibular que ocorre no Brasil é o 

FUVEST Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), processo de entrada no 

USP, UNESP E UNICAMP no ultimo vestibular eram 10 812 vagas, 128 144 inscritos. 

  O ENEN foi mencionado em 1998 com a finalidade de avaliar o papel do 

estudante no fim da educação básica, procurando colaborar para o progresso da 

qualidade da escolaridade. No ano de 2009 o Exame passou a ser empregado como 

mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior. Ocorram algumas alterações 

para colaborar ao acesso às vagas oferecidas. O Enem também é utilizado para o acesso 

a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa Universidade para 

Todos–ProUni. 
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  Além desses podemos assim dizer que os sistema de cotas auxilia o acesso ao ensino 

superior partindo do principio de impessoalidade e moralidade onde ação de 

oportunidades é associada a políticas afirmativas como sistemas de cotas sociais. 

 Porém todos aqueles que pretendem adentrar o ensino superior passam pelo 

processo de seleção, seja através de vestibulares ou do Exame Nacional, estes tem como 

principal finalidade indicar aqueles que estão preparados para submergir ao Ensino 

Superior através das escolhas em relação as situações aplicadas nestas comprovas. Sabe-

se que muitos são os jovens que pretendem adentrar o ensino superior, porem não é 

todos que concretizam a tão almejada aprovação no Ensino Superior, a base disso tudo é 

a preparação: o conhecimento e a confiança naquilo que se aprende e naquilo que se 

quer conquistar. 

Plano de Marketing para a abertura de cursos preparatórios  

O Plano de Marketing é o documento que resume o planejamento de marketing e 

este, por sua vez, é um processo de intenso raciocínio e coordenação de pessoas, 

recursos financeiros e materiais, cujo foco central é a verdadeira satisfação do 

consumidor, gerando resultados positivos para as empresas e sociedade (AMBRÓSIO, 

1999). 

Para Las Casas (2006), o Marketing engloba todas as atividades concorrentes às 

relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos 

consumidores visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e 

considerando sempre o ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam no 

bem estar da sociedade. 

Na campanha marqueteira quer que se fique bem claro os valores que são 

cultivados no ambiente de cursinho pré-vestibular: qualidade, satisfação do cliente, 

criatividade, eficácia, ética e evolução. Além de acomodar táticas de ensino 

aprendizagem eficazes, criativas, inovadores em ambientes aprazíeis e preparados para 

o publico. 

Segundo Churchill (2000, p.86) “um planode   marketing  cuidadosamente 

estudado tem maiores probabilidades  de alcançar os resultados desejados” 

Estes estabelecimentos devem contar com o recrutamento e seleção de pessoas 

altamente preparadas, qualificadas com o desenvolvimento intelectual do cliente. 
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Deve também contem e prover de testes vocacionais, disponibilizando de um 

especialista na área de psicologia, que possa dar o suporte necessário aos jovens que 

estão em busca da identificação da profissão ao qual se pretende desempenhar. 

O material didático deve ser preparado pelos professores que estarão observando 

qual a real necessidade dos clientes, sendo atualizado constantemente. 

Desta forma se faz necessário o método de projeto de mercado, como descrito 

por Ferrell (2000, p.26) as etapas:  

1)análise dos ambientes internos, externo e dos consumidores; 2) análise das 

forças e fraquezas  internas  e  das  oportunidades  e  ameaças  externas; 3) 

missão, metas e objetivos organizacionais; 4) estratégia corporativa ou 

estratégia das unidades de negócio (afetam todas as áreasfuncionais da 

organização, marketing, finanças, produção recursos humanos, etc.); 5) metas 

e objetivos de marketing: estratégia de marketing, implementação, avaliação 

e controle e plano de marketing. 

 

A campanha de divulgação de um cursinho deve abranger toda a região onde 

estálocalizada o seu espaço de realização de aulas, podendo ser usado algumas ações 

mercadológicas acessíveis e eficazes como, por exemplo, a divulgação da empresa em 

meios de comunicação (televisão, rádio, site, carros de som e panfletagens) em locais 

estratégicos, assim como bolsas com certas porcentagens. A maior parte desta 

divulgação se pretende atingir o publico que se quer atender os jovens e adultos que 

pretendem adentrar o ensino superior. 

Conforme Ambrósio (1999), plano de marketingé  o  documento  que  resume  o 

planejamento  de  marketing  e  este,  por  sua  vez,  é  um   processo  de  intenso  

raciocínio  e coordenação  de  pessoas,  recursos  financeiros  e  materiais,  cujo  foco  

central  é  a  verdadeira satisfação do consumidor,  gerando resultados positivos para as  

empresas e a sociedade.  

Prezando desta forma que o cliente satisfeito propague e divulgue através de 

conversas informais o cursinho, além, claro dos meios de mídia que auxiliariam a 

divulgação. 

METODOLOGIA 

A seguir, são apresentados os aspectos metodológicos considerados para a 

realização desta pesquisa. 
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De acordo com a metodologia e com os objetivos propostos, os trabalhos que 

envolvem a aquisição sistemática do conhecimento podem ser realizados com base em 

fontes de informações primárias ou secundárias, devendo ser elaboradas de acordo com 

normas preestabelecidas e com os fins a que se destinam. (MATTAR, 1996). 

A pesquisa foi feita de forma quantitativa e objetiva com entrevistas e 

questionários, a fim de fazer um levantamento de viabilidade financeira para a abertura 

do cursinho pré-vestibular em Juara. 

Participaram do estudo 350 alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio de 

2 escolas públicase 2 escolas particulares da cidade de Juara-MT. A seleção das escolas 

e dos alunos participantesda pesquisa foi feita de acordo com o critériode publico alvo. 

As escolas selecionadas foramas que formam alunos do ensino médio e que aceitaram 

participar do estudo,que por sinal receberão de bom grado a pesquisa. Os alunos foram 

selecionados pelas próprias escolas, de acordocom a disponibilidade de horário das 

turmas. A pesquisa contava com três perguntas que contemplava a renda familiar, curso 

de graduação que almejava e se frequentaria o cursinho pré-vestibular. Após esta coleta 

de dados para analise de mercado foi possível computa-las através da contagem 

somática de respostas similares, dando origem aos gráficos apresentados na pesquisa. 

ANÁLISE, RESULTADO E DISCUSSÃO. 

A pesquisa de mercado foi realizada de forma objetiva o que facilitou o 

levantamento de dados para realmente se verificar a possibilidade de implantar o 

empreendimento na cidade de Juara. 

A pesquisa de mercado é fundamental para avaliar as possibilidades de negocio, 

pois temos um ponto de vista de como este novo empreendimento será aceito pela 

população ao qual se destina analisar a renda familiar para assim se pensar no valor que 

poderá ser cobrado nas mensalidades dos cursos ofertados e dessa forma atrair a 

clientela. 

Segundo o IBOPE (2007, p. 1):  

a pesquisa de mercado é a melhor e mais confiável ferramenta para obtenção 

de informações representativas sobre determinado público-alvo. Além de 

permitir o teste de novas hipóteses, conceitos ou produtos, a pesquisa de 

mercado auxilia na identificação de problemas e oportunidades e ajuda a 

traçar perfis de consumidores e mercados. 
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Fonte: 350 pessoas entrevistadas. Escolas: CEM, Escola Estadual Oscar Soares, Escola Estadual Nivaldo Fracarolli. 

 

Para que o empreendimento tenha um bom índice de aceitação por parte da 

clientela ao qual se pretende atender é preciso que esta seja estudada e se proponha um 

trabalho ao qual atenda os anseios e esteja ao alcance financeiro da freguesia, para que 

assim através do auxilio de um bom marketing e um acesso econômico a empresa tenha 

o sucesso planejado através dos resultados da pesquisa apresentada. 

Fonte: 350 pessoas entrevistadas. Escolas: CEM, Escola Estadual Oscar Soares, Escola Estadual Nivaldo Fracarolli. 

CONCLUSÕES 

65,55% 

34,45% 

PESQUISA DE MERCADO 

Cursinho Pré-vestibular

Estudar em Casa com livros
ou internet

3,00% 

43,00% 

39,00% 

15,00% 

MÉDIA SALARIAL DOS INTERESSADOS EM FAZER O CURSINHO 

1 a 2 Salários

3 a 5 Salários

6 A 8 Salários

9 a 10 Salários
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 O mercado de cursos pré-vestibular é muito amplo e promissor. A probabilidade 

de o curso dar certo na região de Juara é extremamente boa, visto que houve mais de 

50% de aprovação por parte do público alvo, mesmo porque se colocado em balança a 

questão financeira para se adentrar em um cursinho pré vestibular nos grande centros 

pode se verificar que se torna custoso este processo, pois além de arcar com a 

mensalidade do cursinho terá que se custear muitas vezes a moradia, transporte e 

alimentação e o lazer. 

 Outro aspecto importante é a ausência da concorrência de mercado. Sendo assim 

o maior desafio será em relação ao marketing convincente para atrair os alunos e 

também a aceitação da pedagogia proposta pelo cursinho, proposta esta que deve ser 

divulgada de forma inovadora, baseada nos ensinamento do professo Pier – aula dada, 

aula estudada. Sendo necessário além de tudo um preparo motivacional aos professores 

que se tornaram polinizadores no processo de repassar conhecimento e também 

responsáveis pelo processo motivar o aluno do curso pré vestibular de cada vez mais 

buscar aquilo que este esquematizado como meta para se que alcance o que se almeje, 

adentrar o Ensino Superior e assim persistir até se que forme. 
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