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RESUMINDO O BRIEFING 

Até 2017 o Colégio Sesi tinha 4 atuações: 
 

• EDUCAÇÃO INFANTIL 

• ENSINO FUNDAMENTAL 

• ENSINO MÉDIO NACIONAL 

• ENSINO MÉDIO BILÍNGUE 

•  
Para 2019, incrementaremos com oferta de: 
 

• ENSINO FUNDAMENTAL BILÍNGUE – em todas as unidades do Colégio Sesi Internacional 

• ENSINO TRILÍNGUE – Foz do Iguaçu (em negociação ainda). 
 
Nesse briefing, temos a demanda de campanhas para MATRÍCULAS 2019: AGO/2018 A FEV/2019. 
 
 
---------------------------------------- 

 

1) MISSÃO / VISÃO 

 

Missão 

O Colégio Sesi forma líderes atuantes nas comunidades em que está inserido, tornando-se um referencial na 
formação de profissionais empreendedores, criativos, éticos e inovadores 

Valores 

A educação do Colégio Sesi prepara os jovens para toda a vida, desenvolvendo competências fundamentais 

como trabalhar em equipe, manter um bom relacionamento interpessoal e atuar de forma investigativa em busca 

de soluções criativas frente aos desafios do dia a dia, nas oficinas de aprendizagem. Tudo isso aliado a práticas 

orientadas ao mundo profissional, preparando os alunos para atender as demandas do mercado de trabalho. 

Integração e Interdisciplinaridade 

O Colégio Sesi deseja ser a porta de entrada para jovens que desejam conquistar seus sonhos e realizações pessoais. 

Estimulamos suas vocações e formamos cidadãos solidários, atuantes e comprometidos com a sustentabilidade e o 

futuro do planeta. Nossos alunos são indivíduos seguros e capazes de conquistar seu espaço no mundo 

contemporâneo, sabendo como trabalhar em grupo, sempre focado a superar e vencer desafios. 

Autonomia e Criatividade 

O Colégio Sesi incentiva o prazer de aprender, e o prazer de aprender a aprender. Através de sua metodologia de 

ensino dinâmica e inovadora, os alunos tornam-se mais responsáveis e comprometidos com os estudos. O foco na 



 
 

 

educação transformadora é constante e busca propiciar para seus alunos um caminhar autônomo, propondo 

expressar suas ideias de maneira criativa. 

Inovação e Empreendedorismo 

O Colégio Sesi incentiva ainda o espírito de inovação e empreendedorismo entre os jovens, por meio do acesso a 

programas complementares, como as aulas de Robótica e o programa Trilhas, entre outros. Aproximamos o aluno 

de feiras de inovação e incubadoras de projetos, por meio da apresentação e demonstração de seus trabalhos 

desenvolvidos em sala de aula. Há também a opções de ensino profissionalizante, através dos cursos técnicos do 

Senai. 

 

 

2) CENÁRIO - ANÁLISE DE MERCADO (CENÁRIO NO QUAL O PRODUTO ESTÁ INSERIDO; O PRODUTO; 

CONCORRENTES; VALOR PRATICADO; 

 

A EDUCAÇÃO NO SISTEMA FIEP 

O Sistema Fiep possui a oferta completa de educação sendo um dos principais focos do Sistema.  Cada casa atua em 

uma modalidade conforme descrito abaixo. 

 

EDUCAÇÃO NO SESI 

 

O Sesi atua desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental (apenas em Londrina), ensino médio (carro 

chefe do Sesi nesta linha de serviço) com oferta de regular e bilíngue (internacional) 

 

O Colégio Sesi – Ensino médio (Nacional e Internacional), dentro da sua linha é sua oferta foco, tanto em relação ao 

número de alunos (meta física) como sua meta financeira. 

 

Em 2014 decidiu entrar em um novo mercado, a oferta de Colégios Internacionais. Iniciando por Curitiba, em 2015 

expandiu para Ponta Grossa e 2016 para Londrina, Maringá, Cascavel. Com uma proposta de ampliar a 

sustentabilidade desta linha de serviço, por meio desta oferta, tem a intenção de ampliar para outras praças. Um 

estudo de mercado está sendo desenvolvido, além das 5 praças já instaladas, novas 5 praças. A partir de 2019, inicia 

nessas 5 praças a oferta de ensino fundamental bilíngue (8º e 9º ano). Para 2019 está sendo negociado também a 

implementação de Colégio Sesi Internacioanl na ITAIPU, com oferta trilíngue (português, inglês e espanhol). 

 

A Educação Infantil é ofertada em 8 municípios, sendo que em Curitiba conta com 2 unidades (Boqueirão e Portão). 

Em 2016 ampliou sua oferta para a Educação Infantil integral em 5 praças (Curitiba – Portão, Francisco Beltrão, 

Guarapuava, Londrina e União da Vitória). 

 

Já o Ensino Fundamental acontece apenas em Londrina.  

 

 

-------------------------------------------- 

  

COLÉGIO SESI INFANTIL 

 



 
 

 

O Colégio Sesi Educação Infantil  é uma oferta anterior ao Ensino Médio, com mais de 30 anos de atuação no 

mercado e que sempre foi vista como um benefício para o trabalhador da indústria, pois a maioria dos alunos das 

escolas são de trabalhadores da indústria. 

Sua oferta era apenas em 1 dos turnos (manhã ou tarde) e em 2016 alguns colégios da rede passaram a ofertar 

período integral. 

 

COLÉGIO SESI (NACIONAL/INTERNACIONAL) 

Fundado em 14 de março de 2005, completou 10 anos em 2015, o Colégio SESI é uma iniciativa do Serviço Social da 

Indústria do Paraná voltada para os filhos de industriários e a comunidade em geral de classe C e D, que, respeitando 

a missão social do SESI, proporciona descontos para alunos, filhos de pais que tenham algum vínculo com a 

indústria, sindicatos, além de um programa de bolsas de estudo para alunos de baixa renda.  

Embora os filhos de industriários tenham benefícios em termos de valor da mensalidade, o Colégio não é exclusivo 

para este público. Atende também a comunidade como um todo. 

Hoje o Colégio Sesi é a maior rede de ensino médio privado e conta 56 unidades e cerca de 14 mil alunos e está 

presente em 46 municípios do Paraná. Destas 56 unidades, 5 ofertam a proposta internacional. 

Atende alunos de ensino médio, na faixa etária de 14 a 17 anos, com uma metodologia de ensino que prioriza a 

formação de cidadãos críticos e empreendedores, capazes de gerir seus planos de vida através de oficinas de 

aprendizagem bimestrais, escolhidas por eles. Aos alunos também é dada a possibilidade de ingresso em cursos 

profissionalizantes do Senai (técnico ou qualificação – depende da unidade), por meio de parceria, sem a necessidade 

de exame seletivo. A metodologia diferenciada privilegia a interação entre os alunos e cria condições ideais para que 

eles vivenciem na prática situações similares àquelas que vão encontrar na vida real. 

Para entender melhor a metodologia: 

http://www.youtube.com/watch?v=ir__uz2O0Go&feature=player_embedded 

 

A partir de 2019, atenderá também alunos de 8º e 9º ano do ensino fundamental. 

 

IMPORTANTE: O Colégio Sesi não tem um posicionamento único de “passar no vestibular”, como a maioria dos 

concorrentes. O Colégio prepara para a vida e para as escolhas dos nossos alunos, seja passar no vestibular, ou não, 

ser empreendedor, um cidadão consciente, entre outros. Os alunos que decidem prestar vestibular vão bem, mas 

não é nossa prioridade divulgar na mídia números de aprovações, mas caso os números sejam expressivos podemos 

alavancar os resultados em nosso canais de comunicação, principalmente os digitais.  

 

 

 

3) CONCORRÊNCIA  

 

 

INFANTIL 

Os principais concorrentes são escolas das regiões onde está a oferta de educação infantil que possuem a oferta 

integral como principal conveniência aos pais.  A maioria dos concorrentes evidenciam a metodologia, corpo docente 

e principalmente, infra estrutura e segurança. 

 

NACIONAL 

De acordo com uma pesquisa de relacionamento com pais, realizada em 2016, 38% dos pais de alunos que estudam 

atualmente em nosso colégios sondaram escolas públicas antes de chegar até nós. Os outros 2/3 dos pais verificaram 

colégios com mensalidades entre R$ 400 à R$ 600. Não rivalizamos com escolas como Marista, Positivo, Bom Jesus, 

mas alguns pais chegaram a olhar essas escolas. Cabe colocar que o pai busca a melhor educação possível para seu 



 
 

 

filho, e muitos não colocam de forma espontânea a ausência de recursos para manter seus fílhos em escolas mais 

tradicionais e com mensalidades elevadas, mas buscaram alguma referência delas. 

 

INTERNACIONAL 

A concorrência está na ponta do lápis, os pais fazem a conta: ensino médio + curso de inglês.  Colégios citados e 

reconhecidos como internacionais ou bilingues por pais da rede regular de ensino médio do Colégio Sesi, em 

pesquisa* recente: 

 

 

 
Principais escolas de inglês, citadas na mesma pesquisa*: 



 
 

 

 
 

*Pesqusia relacionamento com Pais – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

4) DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

 

 

COLÉGIO SESI INFANTIL 

 

1) Metodologia diferenciada: oficinas de aprendizagem; não há notas e sim conceitos (insuficiente, 

suficiente, bom e excelente), atua na construção inovadora do conhecimento, estimulando a 

autonomia e busca pelo conhecimento. 

2) Benefício para os colaboradores da indústria. O trabalhador de indústria associada aos sindicatos 

patronais e seus dependentes legais, bem como a indsútria associada aos sindicatos patronais 

contarão com descontos nas mensalidades. 

3) Qualidade reconhecida: o Knowhow do Sesi é reconhecido por grandes indústrias, como a Bosch que 

conta com a parceria do Sesi para realizar a gestão de sua escola de educação infantil exclusiva para 

filhos das trabalhadoras da Bosch. Um projeto inovador que pode ser extendido as demais indústias.  

4) Acesso ao Cartão Sesi – Odontologia escolar:  Desde 2009, o Colégio Sesi propicia um diferencial aos 

seus alunos: o programa Odontologia Escolar. O serviço odontológico tem foco na educação e 

prevenção da saúde bucal, realizado com profissionais altamente qualificados. Os pais podem aderir 

o cartão e contar com a rede Sesi de Odontologia com valores subsidiados para tratamento e 

prevenção.   www.cartaosesi.org.br/escolar.  

 

DESTAQUES 

Metodologia 

Cartão Sesi – Odontologia Escolar 

 

 

 

COLÉGIO SESI REGULAR 

 

1) Metodologia diferenciada: aulas sempre em grupo de 5 alunos; oficinas de aprendizagem (os alunos 

escolhem quando querem estudar o conteúdo); interseriação (alunos do 1º/2º/3º anos estudam juntos); 

não há notas de 1 a 10 e sim conceitos (insuficiente, suficiente, bom e excelente).  

2) Preço competitivo:, em relação a outros colégios particulares, o Colégio Sesi possui um preço bastante 

competitivo para o mercado. Além disso, conta com benefícios para quem é da indústria ou associado a 

sindicatos.  



 
 

 

3) Benefício para os colaboradores da indústria. A indústria pode contratar o Colégio Sesi para ofertar 

ensino médio para os filhos dos seus funcionários e descontar esse benefício em folha. A indústria pode 

custear totalmente a mensalidade e ofertar como um benefício gratuito ao seu trabalhador.  

4)Parceria com o Senai para cursos profissionalizantes:  Alunos do colégio Sesi possui 30% de desconto 

nos cursos técnicos do Senai.  

5) Parte do Sistema Fiep, o que possibilita descontos em outros cursos, 50% na graduação do IEL, para 

ex-alunos Sesi, por exemplo; Cartão Sesi de odontologia escolar; acesso à eventos culturais do Sesi 

Cultura e outros eventos promovidos pelo Sistema Fiep. 

6) Acesso ao Cartão Sesi – Odontologia escolar:  Desde 2009, o Colégio Sesi propicia um diferencial aos 

seus alunos: o programa Odontologia Escolar. O serviço odontológico tem foco na educação e prevenção 

da saúde bucal, realizado com profissionais altamente qualificados. Os pais podem aderir o cartão e 

contar com a rede Sesi de Odontologia com valores subsidiados para tratamento e prevenção.   

www.cartaosesi.org.br/escolar.  

7) Presentes em 46 municípios do Paraná. Maior rede privada de ensino médio do Paraná, possibilita de 

forma ágil transferências para qualquer uma das unidades 

 

DESTAQUES 

Ser a maior rede privada, presente em 46 municípios 

Cartão Sesi – Odontologia escolar 

Metodologia diferenciada 

Microsoft Showcase School 

Parceria com Faculdades da Indústria 

 

 

COLÉGIO SESI INTERNACIONAL 

 

1. Metodologia diferenciada: aulas sempre em grupo de 5 alunos; oficinas de aprendizagem (os alunos 

escolhem quando querem estudar o conteúdo); interseriação (alunos do 1º/2º/3º anos estudam 

juntos); não há notas de 1 a 10 e sim conceitos (insuficiente, suficiente, bom e excelente). 

2. Prêmios Microsoft Showcase School: mais informações aqui:  https://bit.ly/2r3hhN4 

3. Democratização do ensino bilíngue: oportunizando o aprendizado da língua inglesa de forma fluente 

para seus alunos, em diversas regiões do Paraná. 

4. Preço competitivo:, em relação a outros colégios particulares com oferta bilíngue ou internacional, o 

Colégio Sesi possui um preço competitivo para o mercado. Além disso, conta com benefícios para quem 

é da indústria ou associado a sindicatos.  

5. Benefício para os colaboradores da indústria. O trabalhador de indústria associada aos sindicatos 

patronais e seus dependentes legais, bem como a indsútria associada aos sindicatos patronais contarão 

com descontos nas mensalidades. 

6. Parcerias:   

� Tem parceria com a FESP através do – Interbussines: International Business Seminar – 

programa de Cidades-Irmãs (Curitiba-Orlando) da ONU realizado pela FESP. 

� Colégio Suíço – Semana da Economia – Semana em que os alunos dos dois colégios 

Aprendem sobre economia com professores de colégios SUIÇOS de outros países. 

� Rotary Club – Alunos estrangeiros vêm estudar no colégio SESI aprendendo português e 

compartilhando sobre suas culturas. 

� Microsoft – Todos os alunos têm licenças para obter o Office Pro. 



 
 

 

7. Presentes nos 5 principais municípios do Paraná.  Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel, 

e estudando a ampliação da rede em mais 5 municípios do estado o que facilita caso necessite de 

transferência. 

8. Parceria com a Faculdade da Indústria IEL: alunos egresoss do Colégio Sesi possuem 50% de desconto 

na mensalidade do 1º semestre. Esta política é valida para os cursos disponíveis no Campus da Indústria 

e São José dos Pinhais.   

9. Acesso ao Cartão Sesi – Odontologia escolar:  Desde 2009, o Colégio Sesi propicia um diferencial aos 

seus alunos: o programa Odontologia Escolar. O serviço odontológico tem foco na educação e 

prevenção da saúde bucal, realizado com profissionais altamente qualificados. Os pais podem aderir o 

cartão e contar com a rede Sesi de Odontologia com valores subsidiados para tratamento e prevenção.   

www.cartaosesi.org.br/escolar. 

10. Programa de Intercâmbio: Em parceria com a YES Brasil, empresa de intercâmbio, oferta para os alunos 

possibilidade de vivências em países estrangeiros. Em 2016 foi o Canadá, em 2017 será Califórnia e 2018 

Londres. A ideia é treinar a língua e conhecer alguma empresa cool do lugar. Por exemplo, na Califórnia 

irão conhecer a Apple. 

11. High School:  o Colégio Sesi Internacional, o primeiro Sesi do país a oferecer programa de dupla 

certificação, firmou parceria com a Genium High School, uma empresa que tem autorização para atuar 

com o programa no Brasil. Ela é vinculada à entidade americana responsável pela emissão dos diplomas, 

por isso esse processo torna-se possível. As aulas em que os alunos cursarão os créditos serão 

ministradas pela K12, plataforma online reconhecida mundialmente nesse segmento. 

Além de ampliar as chances de garantir uma bolsa de estudo em universidade nos EUA, ter uma dupla 

certificação pelo Colégio Sesi Internacional garante outras vantagens como, por exemplo, aprimorar 

ainda mais a proficiência em inglês. Outros benefícios são a imersão na cultura americana, o acesso à 

melhor plataforma pública de ensino virtual do mundo e a orientação para escolha de admissão das 

universidades. 

Todos os créditos podem ser cursados em dois anos (para alunos do segundo ano do ensino médio) ou 

três (para alunos do primeiro ano). As disciplinas são as mesmas, o que muda é o número de aulas 

semanais. 

12. Ensino fundamental bilíngue: a partir de 2019, o Colégio Sesi Internacional passa a ofertar o 8º e 9º ano do 

ensino fundamental, para já facilitar o acesso ao High School. Mais informações em breve. 

 

 

DESTAQUES 

Ensino fundamental bilíngue (8º e 9º ano) 

High School 

Cartão Sesi – Odontologia escolar 

Metodologia diferenciada 

Microsoft Showcase School 

Parceria com Faculdades da Indústria 

Intercâmbio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

• METAS 

 

Metas por praça ainda serão divulgada pela Gerência de Educação, em agosto. Porém, podemos seguir a meta 

que tínhamos nas matrículas 2018, como segue no próximo item. 

 

 

• HISTÓRICO 2017, RELACIONADO AO ATINGIMENTO DAS METAS 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Unidade Meta Realizado Atingimento 

Arapongas         315                94  30%  
Curitiba Boqueirão         106                92  87%  
Curitiba Portão         227             140  62%  
Francisco Beltrão           78                78  100%  
Irati           48                50  104%  
Telêmaco Borba           78                82  105%  
 

 

ENSINO MÉDIO NACIONAL 

UNIDADE 
META NOVAS 
MATRÍCULAS 

REALIZ ATING 
META  
REMAT 

REALIZ ATING 

AFONSO PENA 376 224 60% 359 307 86% 

ALTO DA GLÓRIA 421 287 68% 461 340 74% 

Ampére 39 25 64% 31 29 94% 

APUCARANA 85 44 52% 64 53 83% 

ARAPONGAS 125 44 35% 91 78 86% 

ARAUCÁRIA 71 47 66% 185 161 87% 

ASSAÍ 38 0 0% 42 38 90% 

BANDEIRANTES 49 28 57% 91 78 86% 

Bocaiúva do Sul 16 4 25% 39 36 92% 

BOQUEIRÃO 335 229 68% 421 301 71% 

CAMBÉ 98 38 39% 102 88 86% 

CAMPO LARGO 122 50 41% 130 107 82% 

CAMPO MOURÃO 117 69 59% 93 83 89% 

CAPANEMA 42 31 74% 23 13 57% 

CAPITÃO L MARQUES 28 26 93% 52 50 96% 

CASCAVEL 166 69 42% 114 97 85% 

Castro 13 16 123% 29 26 90% 

CIANORTE 60 58 97% 135 91 67% 

CIC 435 451 104% 447 403 90% 



 
 

 

Dois Vizinhos 54 37 69% 72 66 92% 

FOZ DO IGUAÇU 65 71 109% 97 75 77% 

FRANCISCO BELTRÃO 87 66 76% 73 65 89% 

GUARAPUAVA 87 73 84% 123 109 89% 

IRATI 59 59 100% 121 89 74% 

Jaguariaíva 33 27 82% 37 30 81% 

Loanda 18 46 256% 52 46 88% 

Londrina  158 149 94% 242 206 85% 

MARECHAL C RONDON 42 43 102% 63 56 89% 

MARINGÁ 187 174 93% 183 153 84% 

ORTIGUEIRA 12 15 125% 36 34 94% 

PALMAS 93 85 91% 75 64 85% 

PARANAGUÁ 71 80 113% 73 60 82% 

PARANAVAÍ 70 57 81% 80 73 91% 

PATO BRANCO 79 84 106% 101 91 90% 

PINHAIS 173 218 126% 247 203 82% 

Ponta Grossa 138 195 141% 240 199 83% 

PORTÃO 202 207 102% 350 290 83% 

QUATRO BARRAS 186 133 72% 164 139 85% 

RIO BRANCO DO SUL 9 10 111% 21 20 95% 

RIO NEGRO 102 127 125% 234 211 90% 

ROLÂNDIA 60 3 5% 48 39 81% 

SANTO A DA PLATINA 58 41 71% 82 71 87% 

TELÊMACO BORBA 92 78 85% 108 95 88% 

TOLEDO 65 47 72% 187 166 89% 

UMUARAMA 73 97 133% 137 113 82% 

UNIÃO DA VITÓRIA 59 67 114% 81 72 89% 
 

 

 

ENSINO MÉDIO INTERNACIONAL 

Unidade 
Meta novas  

matrículas 
Matrículas 
 realizadas 

Atingimento  Meta  
rematrículas  

Rematrículas  
realizadas 

Atingimento 

Cascavel 
44 

                       
29  66% 26 

                                
22  85% 

Curitiba 
234 143 61% 186 

                              
153  82% 

Londrina 
48 51 106% 42 

                                
34  81% 

Maringá 
50 37 74% 30 

                                
17  57% 

Ponta Grossa 
10 24 240% 50 

                                
38  76% 

 

 

 



 
 

 

 

 

• POLÍTICA COMERCIAL BASE 2018) 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

• PRAÇAS 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Arapongas 

Curitiba - Boqueirão 

Curitiba - Portão 

Francisco Beltrão 

Irati 

Telêmaco Borba 

 

Integral e meio período Curitiba – Portão  

Rua Padre Leonardo Nunes, 180 

 

Meio período Curitiba – Boqueirão 

Rua Dr. Heleno da Silveira, 351 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Apenas Londrina 

Rua Belém, 44 - Centro 

 

 

 

 

 

ENSINO MÉDIO NACIONAL 

Ampere Irati 

Apucarana Jaguariaiva 

Arapongas Londrina 

Araucária Marechal Candido Rondon 

Bandeirantes Maringá  

Cambé Ortigueira 

Campo Largo Palmas 

Campo Mourão Paranaguá 

Capanema Paranavaí  

Capitão Leonidas Marques Pato Branco 

Cascavel Pinhais 

Castro Ponta Grossa 

Cianorte Quatro Barras 

 Rio Negro 

Curitiba Santo Antonio da Platina 

Dois vizinhos São José dos Pinhais 

Foz do iguaçu Telemaco Borba 

Francisco beltrão Toledo 

Guarapuava Umuarama 

 União da Vitória 
 

 



 
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL BILINGUE E ENSINO MÉDIO BILINGUE 

 

Curitiba – Campus da Indústria - Jardim Botânico 

Avenida Comendador Franco, 1.341 - Jardim Botânico 

Unidade Internacional  

 

Ponta Grossa – junto a unidade Sesi 

Avenida João Manuel dos Santos Ribas, 405 

Unidade integrada com o nacional 

 

Maringá -   R. Ver. Nelson Abrão, 80 - Zona 05  

Unidade integrada com o nacional 

 

Londrina - Rua Deputado Fernando Ferrari, nº160 Jardim Bancários 

Unidade Internacional  

  

Cascavel - Av. Barão do Rio Branco  1500 | São Cristóvão 

Unidade Internacional  

 

 

 

• ESTRATÉGIA DE MARKETING 

 

Precisamos de plano com proposta que contemplem ações promocionais (live marketing). 

 

 

 

• POLICES 

Logo marca do Sesi em todas as linhas. 

Logo Colégio Sesi nas linhas do INFANTIL e do NACIONAL 

Logo do Colégio Sesi Internacioanl na linha dos BILINGUES 

 

 

• QUEM ASSINA 

 

INFANTIL: Logo Colégio Sesi + Sesi no Paraná 

ENSINO MÉDIO REGULAR: Logo Colégio Sesi + Sesi no Paraná 

ENSINO MÉDIO INTERNACIONAL: Logo Colégio Sesi Internacional + Sesi no Paraná 

 

• SITE 

Em todos: colegiosesi.com.br 

 

 

• ONDE O MATERIAL SERÁ UTILIZADO 

Ações promocionais  



 
 

 

 

 

 

 

 


