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1) ESSE JOB É: 

( X ) Mais complexo.  

(   ) Mais simples. Tá tudo aqui. 

 

2) O QUE ESTAMOS BRIFANDO? 

(X  ) Estratégia  ( x ) Campanha  ( x ) Plano de Mídia Online 

(  ) Estratégias sociais (  ) Outros ____________ 

 

3) ONDE ESSE TRABALHO SE ENQUADRA? 

(  ) Institucional  ( X ) Serviço   ( x ) Varejo 

(  ) Com. Interna  (  ) Presença social   ( X ) Branding 

(  ) Relacionamento  (  ) Outros__________ 

 

4) ÁREAS ENVOLVIDAS E RESPONSÁVEIS 

( x ) mídia online  ( x ) criação  (   ) produção 

( X  ) planejamento  ( x ) digital  (  ) ________ 

 

5) QUAL É O TRABALHO DA AGÊNCIA? O QUE DEVE SER ENTREGUE? QUAIS PEÇAS 

OBRIGATÓRIAS? QUAIS PEÇAS SUGERIMOS? 



 
 

 

O que precisa planejar: 

• Plano de mídia online 2º Semestre/2019 

O que precisa criar: 

Criar peças de acordo com a proposta estratégica, conforme os meios sugeridos e a segmentações do 

meios como por exemplo, carrossel para facebook, deverá ser apresentada a criação da peça para 

exemplificar. 

Nesta campanha, estamos trabalhando com uma comunicação mais aspiracional, uma nova linha 

criativa. Agora que já contamos que as Faculdades da Indústria são o Senai e o IEL juntos, precisamos 

dar mais destaque numa linguagem mais “inovadora”, visto que estamos trabalhando com cursos 

que tendem a ter um valor agregado mais alto, como as engenharias. Também vamos mencionar a 

oportunidade de utilizar espaços e agregar valor ao conhecimento e ao currículo do estudante, 

usufruindo dos institutos de tecnologia e inovação e aceleradoras (startups)- detalhes no decorrer 

do briefing. É um novo posicionamento com foco no que as Faculdades da Indústria estão se 

tornando, um novo olhar, um olhar para mudanças. É mostrar como as Faculdades da Indústria tem 

mais valor agregado que as demais por estar dentro das indústrias, ter infraestrutura/laboratórios 

como nas indústrias, que o aluno pode trabalhar em toda a cadeia produtiva e não somente em 

indústrias, como ser um empreendedor, um fornecedor, montar uma startup. É a confiança de estar 

numa instituição que conhece a fundo o processo produtivo e dá a possibilidade de fazer 

intermediações com instituições, parceiros e mostra na prática como funciona o mundo empresarial. 

Estamos impulsionando para o movimento da indústria 4.0. Um exemplo disso é a pós-graduação 

focada neste tema. Segue link com mais explicações sobre o conceito e sobre a oferta: 

http://www.senaipr.org.br/sistema-fiep-lanca-especializacao-com-diplomacao-internacional-em-

industria-40--2-31193-365417.shtml 

Buscamos uma comunicação diferente do mercado, pois precisávamos que fosse uma ruptura.  

 

• Peças para execução do plano de mídia online (de acordo com o plano aprovado)  

 

 

O que esperamos: 

Online 

• Estratégia online para os diferentes públicos-alvo nas diferentes praças como o objetivo de  

termos maior visibilidade e conversão (cliques para o site), buscando gerar leads e inscrições 

online no vestibular. 

• Além disso, estabelecer métricas de conversão. 

 

6) MISSÃO DA ORGANIZAÇÃO (A MISSÃO NORTEIA TODOS OS PRODUTOS DA ORGANIZAÇÃO) 

 



 
 

 

Missão Senai: 

Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, 

contribuindo para elevar a competitividade da Indústria Brasileira. 

 

Missão IEL: 

Contribuir para a competitividade da indústria paranaense, promovendo gestão, desenvolvimento de 

talentos, aperfeiçoamento empresarial e interação entre as empresas e os centros de conhecimento.  

 

 

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

PRODUTO; CONCORRENTES; VALOR PRATICADO; 

 

Graduação: destinada a profissionais que pretendem trabalhar em áreas da indústria, com salários 

acima da média do mercado. 

Cenário Externo:  

 

I) A educação é o principal fator-chave para aumentar os níveis de produtividade, eficiência e 

competitividade da indústria brasileira na próxima década.  

Uma sociedade educada é essencial na construção de instituições e de um ambiente favoráveis aos 

negócios. A educação também é o principal insumo para a inovação. 

 

II) O progresso tecnológico demanda novas competências. Em 2025, uma grande parte dos 

nossos trabalhadores terão de lidar com tecnologias que ainda nem foram criadas. 

 

* I - Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022, CNI / II – Educação para o Mundo do Trabalho 2013, 

CNI 

 

 

 

 

O que os alunos buscam quando decidem fazer um curso superior: 



 
 

 

 

Fonte: Pesquisa do LinkedIn: agosto 2015 / Jovens de 18 a 24 anos, ambos os sexos – Pesquisa Nacional.  

Apenas para referência dos fatores que influenciam. O nosso público está descrito mais abaixo. 

 

Fatores determinantes na escolha de uma graduação* 

      

 

 

 

Fonte: * Pesquisa do LinkedIn: agosto 2015 

Influenciadores:  

 

96%

90%

87%

86%

72%

Qualidade Corpo Docente

Reputação geral da
Instituição

Classificação da Instituição

Formato do Programa

Custo da Matrícula

Ponto fraco 

Ponto neutro 

Ponto forte 

Hoper + matriz SWOT Unidades 

Financiamento Estudantil 

Grade, Material, Visitas Técnicas, metodologia  

Marca Senai, reconhecimento MEC 

Marca Senai, integração com a Indústria 

Professores, coordenadores, didática 

Avaliação Hoper + SWOT Unidades 



 
 

 

 
 

Fonte: Pesquisa do LinkedIn: agosto 2015 

 

 

Histórico do Serviço: 

Há anos o Sistema Fiep oferta seus cursos superiores com nome de: FACULDADES DA INDÚSTRIA. 

As Faculdades da Indústria nasceram com o propósito de unir sob uma mesma bandeira, todos os cursos 

de educação superior do Sistema Fiep, que até então, eram apenas ofertados pelo Senai (Faculdade de 

Tecnologia Senai). 

O objetivo, acima de tudo, é focar em cursos totalmente elaborados para atender às temáticas atuais e 

preparar profissionais com uma visão global de gestão e atuação das indústrias. 

 

Em 2015 se iniciou uma conversa de mudança do nome. O IEL formalizou o nome “Faculdade da 

Indústria IEL” como certificador de cursos superiores através do Departamento Nacional (IEL DN), 

podendo inclusive certificar cursos em parcerias com o IEL de outros estados, em todo o Brasil.  

 

Também oficializou uma logomarca, derivada das “Faculdades da Indústria” do Paraná. Desta forma, a 

comunicação que antes era junta (Senai e IEL) foi separada. Ficando: Faculdade da Indústria Senai e 

Faculdade da Indústria IEL. Porém, quando são feitas ações em conjunto, assina: Faculdades da Indústria.  

 

Fatores internos: 

• Forças: Temos expertise em indústria e em formação profissional; Temos a indústria como 

apoiadora, pois sabe a qualidade dos alunos formados 

• Fraquezas:  Ainda não somos fortes players no mercado de graduação, devido à nossa marca ser 

relativamente nova no mercado; Nossa marca é confusa e de difícil leitura 

 

Fatores externos: 

• Oportunidades: Há vagas e oportunidades com foco na indústria, o mercado demanda 

profissionais mais especializados. 

• Ameaças: A concorrência está a frente no timming e R$ em mídia, domina o share of attention; 

O mercado não reconhece o tecnólogo. O tecnólogo não tem o mesmo “status” de um bacharel.  



 
 

 

 

 

 

Como chegou até o Senai:

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de caracterização do aluno Senai – 2015 + Hoper + Pesquisa Linkedin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) CONCORRÊNCIA  

 

Caracterização + Hoper + LinkedIn (fatores de influência na escolha da Instituição)  

Caracterização + Hoper 

Caracterização 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

Quais são os cursos e praças que iremos trabalhar/divulgar na campanha do 1º Sem. 2019: 

Praças: Curitiba (CIC e Campus), Londrina e SJP 

 

Aprovados:  

CIC 
Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial 

Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica 

Campus da Indústria 
Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda 

Engenharia Automotiva 

Londrina 

Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica 

Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial 

Engenharia de Software 

São José dos Pinhais Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial 

Concorrência Bacharelado:  

Concorrência Tecnólogo:  



 
 

 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 

Curso Superior de Tecnologia em Logística 

Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais 

Pedagogia 

Administração 

Ciências Contábeis 

Direito 

Sistemas de Informação 

Campus da Indústria 

Engenharia de Energias 

Interdisciplinar em Ciências 

Humanas 

Ciências Naturais 

Matemática  

Linguagens e Códigos 

Londrina 
Engenharia Elétrica  

Engenharia Mecânica  

 

 

Diferenciais Competitivos: 

 

1) Aluno aprende na prática: com laboratórios equipados e que simulam a realidade das 

indústrias 

2) Mais empregabilidade junto às indústrias. 

3)  Aluno pode ter acesso aos institutos de tecnologia e inovação e ver na prática como 

funciona o mercado. São 7 institutos de tecnologia e 2 de inovação, sendo o de 

Eletroquímica o primeiro insitituto de inovação em eletroquímica do Brasil que tem 

parceria com Instituto Fraunhofer (Alemanha) 

4) Contato com as aceleradoras e um ambiente inovador. Além de poder estudar com 

profissionais que atuam nos institutos, os alunos têm o suporte dos laboratórios, fablab e 

até dos próprios institutos para fazer seus projetos e se quiser até ser um empreendedor 

por meio de startups 

5) As Faculdades da Industria do Sistema Fiep já estão no futuro! Os cursos foram pensados 

para atender o profissional que pode trabalhar tanto na indústria 4.0 como em toda sua 

cadeia produtiva, não sendo necessariamente a indústria. Uma das principais vantagens 

quando comparada com as instituições de ensino convencionais. Vale ressaltar que até 

2030 85% das profissões serão novas, de acordo com o  IFTF (Institute for the Future) e nós 

já estamos nos preparando para isso. 

6) Nota 4 no MEC para o curso de Gestão da Produção Industrial em SJP 

7) Faculdades da Indústria têm parceria com a SIBE (Alemanha):  

 



 
 

 

SIBE - Steinbeis International Business School Herrenberg 

Sobre o Parceiro: A Steinbeis foi criada em 1971, pelo estado federado de Baden-
Württemberg, na Alemanha, possui mais de 4.600 colaboradores, 755 professores, 778 
centros de transferência e aproximadamente 10.000 clientes, como: Bosch, IBM, Allianz, 
Carl Zeiss, Mercedes-Benz, entre outros. Em 2012, foi eleita em 1º lugar no ranking, como 
escola de negócios mais inovadora da Alemanha pela Global Business Education e a 1ª 
escola de negócios da Europa com foco em educação superior em Gestão e Educação 
Empresarial. 

Sobre a Parceria:  por meio da Escola de Negócios, firmou parceria com a School of 
International Business and Entrepreneurship (SIBE) da Steinbeis University Berlin, em 
2014. A parceria tem como objetivo a realização de programas de formação e capacitação 
empresarial em Gestão da Inovação. 

Essa cooperação acadêmica visa à vinda de grupos de alunos, exclusivamente da SIBE da 
Steinbeis University Berlin do programa Mestrado em Gestão Internacional (M.Sc.), para 
participarem do Programa Especialização em Gestão e Planejamento Empresarial 
ministrado pela Faculdade da Indústria IEL, buscando o aprimoramento da visão 
empresarial com ênfase na estratégia de negócios e no planejamento organizacional. 
Como parte desse programa, temos diversos seminários, sobre gestão internacional, 
economia industrial e o mercado financeiro no Brasil, visitas em empresas do Paraná de 
vários segmentos e portes. 

 

8) Instituto Senai em Meio Ambiente e Química (Curitiba/CIC): com uma área construída atual 

de aproximadamente 1.600 m2 com laboratórios altamente equipados. 

Principais laboratórios: 

Laboratório Físico-Químico / Laboratório de Microbiologia / Laboratório de Ecotoxicologia / 

Laboratório de Espectrometria / Laboratório de Cromatografia / Setor de Emissões 

Atmosféricas / Setor de Amostragem 

Principais equipamentos: 

Cromatógrafos / Extratores ASE para amostra sólida e autotrace para amostras liquidas / 

Espectrofotômetros / Balança analítica de seis casas decimais / Digestor de micro-ondas / 

Moinhos de disco orbital / Microscópio ótico binocular / LUMIStox / Estufa incubadora / 

Equipamentos para DBO manométrico / Reatores para DQO / Tituladores automáticos / 

Coletor isocinético / HiVol / Equipamento trigas / Equipamento para partículas inaláveis / 

Analisadores de gases / FID / Medidor de condutividade, pH, ORP, OD / Medidores de cloro  

Além disso, o Instituto é reconhecido por meio de credenciamentos e premiações como:   

. Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE) do INMETRO 

. Credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

. Prêmio Expressão Ecologia: dois Troféus Onda Verde 

. 4º Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável 



 
 

 

 

9) Instituto Senai em Tecnologia da Informação e Comunicação (Londrina): com uma área 

construída atual: 2.765,28 m² com laboratórios altamente equipados. 

Principais Laboratórios: 

Laboratório de calibração de instrumentos de medição / Bureau de Testes e Qualidade de 

Software /Laboratório de Eficiência Energética / Laboratório de Automação, Redes e Robótica / 

Fábrica de Softwares / Laboratório de IoT (Internet das Coisas) e Domótica / Centro de 

Certificação de Pessoas (parceria com Pearson Vue) 

Principais equipamentos: 

Máquina de medição tridimensional / Bancada para testes hidrostáticos / Sistema de 

manufatura integrada Festo / Bancada domótica /Bancada de controle de velocidade (motor, 

motor de passo e servomotor) / Bancadas de instrumentação / CLPs e componentes e 

dispositivos para IoT / Analisador de qualidade de energia / Analisador de termografia / 

Bancada eletropneumática / Bancada eletro-hidráulica e controles proporcionais / Braço 

robótico / Robô aranha 

Além disso, o Instituto é reconhecido por meio de credenciamentos e premiações como:   

. Laboratório de Calibração de Instrumentos de Medição acreditado pela Coordenação Geral de 

Acreditação do INMETRO 

. Agente Softex (Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro) 

. Credenciado junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

para projetos de empresas beneficiadas pela Lei de Informática 

. Equipe certificada PMI, COBIT, ITIL, Microsoft, JAVA, Oracle, entre outras certificações de 

pessoas 

. Certificado no modelo Softex para Gestão de Serviços – MPS.SV 

 

10)Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica (Curitiba/Campus): conta com o apoio de 

duas das maiores organizações de pesquisa aplicada do mundo, o Instituto Fraunhofer, da 

Alemanha, e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dos Estados Unidos. Além de estar 

mais focado em PDI, conta com a atuação nas principais linhas  

Eletroquímica Aplicada: 

Na área de Eletroquímica aplicada, o Instituto Senai de Inovação proporciona às indústrias toda 
uma infraestrutura laboratorial para pesquisa aplicada em Eletroquímica, uma área transversal 
que possibilita ajudar a diversos segmentos industriais em vários temas. 

O laboratório também está preparado para a caracterização das propriedades físicas de 
materiais como polímeros, madeira, cerâmica, metal, líquidos e fluídos, para indústrias de 
alimentos, cosméticos, dentre outras, além de estar capacitado para identificar por técnicas 
eletroquímicas rochas com potencial para exploração de petróleo em águas profundas. 



 
 

 

Nanotecnologia: 

A nanotecnologia tem um significado especial para a inovação da indústria. Entre tantas 
inovações convergentes, a nanotecnologia atua significativamente como alternativa para o 
estudo de fenômenos e a manipulação de materiais na escala atômica para produzir matérias 
com propriedades e aplicações revolucionárias. 

Em um ramo cada vez mais competitivo da indústria, as soluções do Instituto Senai são 
elaboradas em projetos a serem implementados pela empresa, passando por: 

• Aplicação de nanotecnologias para o desenvolvimento de novos tipos de tintas, cerâmicas, 
argamassas, cosméticos, lubrificantes, ligas metálicas, compósitos e biomateriais, entre outros 
 

Materiais Cerâmicos e Metálicos: 

Em cerâmica, o Instituto Senai de Inovação já trabalha com materiais para aplicação como 

membranas de gases e dispositivos de geração de energia elétrica a partir de energia química, as 

chamadas células a combustível, além de estar preparado para produzir catalisadores para 

reatores de reforma a vapor e células solares – dispositivos que convertem a luz solar em 

energia elétrica. A preparação de novas ligas metálicas para ferramentas de corte, para 

aplicação em prótese com melhor ósseo-integração, dentre outras aplicações, é desenvolvida 

pelo Instituto Senai de Inovação. 

 

11)As startups na Aceleradora do Sistema Fiep são destaque (Campus da Indústria): 

http://www.senaipr.org.br/para-empresas/startups-incubadas-no-centro-internacional-de-

inovacao-do-sistema-fiep-estao-na-lista-das-mais-atrae-2-27128-341773.shtml 

 

12)Fablab na CIC: http://www.sistemafiep.org.br/fablab/   

 

13)Instituto de Veículos Híbridos: http://www.fiepr.org.br/boletins-

setoriais/6/especial/parana-tem-o-primeiro-instituto-de-veiculos-hibridos-e-eletricos-2-32022-

360513.shtml  

 

14) Além da parte técnica, as Faculdades da Indústria atuam com foco nas TOP 10 

Habilidades de acordo com Future of Jobs/World Economic Forum. São elas: 

 

2017: 

1. Solução de problemas complexos 

2. Relacionamento com os outros 

3. Gestão de pessoas 



 
 

 

4. Pensamento criativo 

5. Negociação 

6. Controle de qualidade 

7. Orientação para serviços 

8. Bom senso e tomada de decisão 

9. Escuta ativa 

10. Criatividade 

2020: 

1. Solução de problemas complexos 

2. Pensamento crítico 

3. Criatividade 

4. Gestão de pessoas 

5. Empatia com os outros 

6. Inteligência emocional 

7. Bom senso e tomada de decisão 

8. Orientação para serviços 

9. Negociação 

10. Flexibilidade cognitiva 

 

15)Os alunos de Londrina também poderão contar com o HUB de Inteligência Artificial  a 

partir de 2019:  

O que ele entrega: soluções em Inteligência Artificial para as indústrias do Estado do Paraná e 

do Brasil com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento digital e competitivo sem a 

necessidade de grandes investimentos em troca de equipamentos, por exemplo. Os alunos 

poderam utilizar deste conceito/espaço.    

A entrega é feita por meio de 3 frentes: 

• Frente 1: “Aceleradora”. As StartUps selecionadas serão aceleradas, ou seja, daremos todo o 

suporte para que elas possam desenvolver suas pesquisas e desenvolverem as tecnologias 

para aplicação o mais rápido possível. 

 

• Frente 2: “A Fábrica Virtual de Conceitos”. É um espaço para que possam ser 

testados/realizados as provas de conceito PoC’s (Proof of Concept) para auxiliar na tomada de 

decisão de adoção de tecnologias de Inteligência Artificial no processo produtivo. É aqui que as 

StartUps fazem os testes para ver se sua pesquisa é aplicável e para mostrar a efetividade para 

a Indústria contratante.  

 

O que é o PoC: é uma versão abreviada do produto ou o conceito do produto, desenhado para 

melhor visualizar o produto ou processo. Em suma, é uma versão condensada do produto para 

ver realmente o que está sendo proposto. Vale ressaltar que aqui o grande foco será na linha 

de produção das indústrias. Ex.: ao produzir camisas a Inteligência Artificial pode ser utilizada 

por meio de câmeras que fazem este reconhecimento de qualidade e/ou processo em grande 



 
 

 

escala e em diferentes linhas de produção. Além de avisar quando há falhas, diminuição no 

processo e qual linha de produção está performando melhor e o motivo. 

 

• Frente 3: “Capacitação e Treinamentos”. Aplicação de conteúdos educacionais de Inteligência 

Artificial para a realidade industrial por meio dos cursos ofertados pelo Sistema Fiep. 

16)Os cursos que o Sistema Fiep já oferta com foco em indústria 4.0: 

 

Graduação 

• Manutenção Industrial 
• Automação Industrial 
• Fabricação Mecânica 
• Engenharia de Software 
• Gestão da Produção Industrial 
• Sistemas de Informação 
• Engenharia Automotiva 
• Engenharia de Energia 

 

10) PÚBLICO-ALVO/PARA QUEM VAMOS DIZER 

 

SENAI 

 

Perfil: Ambos os sexos | Ensino Médio completo | 20 a 34 anos | Renda familiar acima de 3 Salários 

Mínimos l Classe B2 e C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Perfil dos Alunos de Ensino Superior de Tecnologia do Senai 

   

 

Tipos de equipamento e locais 

de acesso à internet nos 

últimos 3 meses Quantidade 

Computador em casa 69 

Celular ou smartphone 65 

Computador na escola 21 

Computador no trabalho 35 

97% estudam no turno da noite                                              Fonte: Pesquisa de caracterização do aluno 

Senai - 2015 

 

IEL 

 

41% Aquisição 

Perfil 

• Renda média familiar entre R$ 3.750 e R$6.500 

• Já trabalham 

• Moram em São José do Pinhais 

• Faixa etária entre 20 e 24 anos 

• Preferem estudar a noite 

• Egressos do ensino particular 

• Ambos os sexos 

 

SEXO

Masculino Feminino

Faixa etária 

22% Menor ou igual 18 

26% entre 19 a 24 anos  

19% entre 25 a 29 anos 

Raça 

74% são brancos 

Responsável financeiro  

54% o próprio aluno paga 

18% familiares pagam 

Remuneração mensal 

28% entre 3 e 5 SM 

24% entre 2 a 3 SM 

Escolaridade do chefe da família 

47% Ensino Médio Completo 

26% Ensino Superior Completo 

Tipo de escola em 

que estudou 

74% escola pública 

Condição de trabalho 

73% trabalham 

55%  com carteira assinada 

39% em profissão relacionada ao curso do Senai 

33% em ocupação não relacionada ao Senai 



 
 

 

 

 

11) OBJETIVOS DA ÁREA CLIENTE/EFEITO DESEJADO COM A CAMPANHA PARA O NEGÓCIO 

• Contribuir com o atingimento das metas de alunos inscritos; 

• Ser reconhecida por sua especificidade no segmento industrial, cadeia e como inovadora; 

• Construir credibilidade como Instituição de ensino superior. 

 

 

12) OBJETIVOS DE MARKETING/ EFEITO DESEJADO COM A CAMPANHA PARA O MARKETING 

• Posicionamento como uma instituição bem inovadora por meio de toda a estrutura e 

profissionais; 

• As Faculdades formam o profissional do futuro hoje (somos diferentes das instituições 

convencionais de ensino superior- sala, quadro e professor. Temos laboratórios, institutos 

equipados e reconhecimento internacional. Acesso a pesquisadores...); 

• Construir credibilidade como Instituição de ensino superior inovador; 

• Aumento de leads e acessos ao site, com referencia na campanha anterior, para captação de 

alunos para o vestibular 

 

 

13) PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO/POR QUE ESTAMOS COMUNICANDO 

 

SENAI 

A Faculdade da Indústria Senai ainda é nova no mercado e quando teve o seu lançamento, toda a 

comunicação foi atrelada apenas ao Sistema Fiep e não ao Senai, pois também havia cursos oferecidos 

pelo IEL. Isso gerou um certo ruído, pois na comunicação falávamos apenas de Sistema Fiep, quando na 

prática quem ofertado serviço era o Senai.  

Senai ainda é reconhecido por suas outras modalidades de educação, menos de cursos superiores. Ainda 

há uma forte ligação com o “chão de fábrica”. Não podemos perder este público, mas temos que 

mostrar que o Senai é muito mais.  

 

IEL 

O IEL: foco em educação executiva e inovação. 

Graduação: cursos superiores da Faculdade da Indústria IEL 

Pós-Graduação e Educação Executiva (Cursos Abertos e in company) 

 

14) METAS/COMO SABEREMOS SE FUNCIONOU 

 



 
 

 

• Metas: iremos acompanhar as inscrições pelo sistema. 

• Interesses: pelos acessos ao site X formulário de interesse/inscrições 

• KPIS para campanha online: lead tanto topo quanto base do funil de conversão.  

1-cliques no botão de inscrição (conversão); 2- preenchimentos do formulário CRM; 3-acessos ao 

site. 

 

 

 

 

15) PRAÇAS 

Curitiba (Unidades: Campus e CIC) Londrina e SJP 

 

 

 

 

 

16) TOM DA COMUNICAÇÃO/FATOS E ARGUMENTOS  

 

Conforme mencionado, estamos trabalhando com uma nova linha criativa. Agora que já contamos que 

as Faculdades da Indústria são o Senai e IEL juntos, precisamos dar mais destaque numa linguagem mais 

“premium”, visto que estamos trabalhando com cursos que tendem a ter um valor agregado mais alto 

(vamos vincular os cursos ao Fablab, institutos e aceleradoras- startups).  

 

Como já foi dito: As Faculdades formam o profissional do futuro hoje (somos diferentes das instituições 

convencionais de ensino superior- sala, quadro e professor. Temos laboratórios, institutos equipados e 

reconhecimento internacional. Acesso a pesquisadores...). 

 

 

17) O QUE DIZER/QUAL A PRINCIPAL IDEIA QUE DEVEMOS COMUNICAR 

 

1º Foco: Vestibular 2019 

 

2º Foco: Inovação- por meio de todas as entregas mencionadas neste briefing (institutos, Fab Lab, HUB 

da Inovação) 

 

3º Foco: Faculdades da Indústria do Sistema Fiep são o Senai e o IEL juntos.   

 

 

18) O QUE NÃO DIZER 

 

SENAI 

• Evitar tons que dêem a entender que nossos cursos são apenas para “chão de fábrica”  



 
 

 

IEL 

• Evitar tons que dêem a entender que nossos cursos são apenas para início de carreira- isso 

reflete muito ao estágio. 

 

 

19)  POLICES/O QUE NÃO PODE FALTAR 

• Logo das Faculdades da Indústria e bandeira Sistêmica (logo)  

• Site em todos os materiais: faculdadesdaindustria.com.br 

• Seguir o Guide Institucional  

 

 

 

20) CALL TO ACTION 

Para o site:  faculdadesdaindustria.com.br 

 

21) PALAVRAS-CHAVE/QUAL O BRIEF DO BRIEF - O QUE É MAIS IMPORTANTE, O QUE QUEREMOS 

DIZER EM UMA LINHA?  

Cursos superiores inovadores.  

 

22) QUEM ASSINA 

• Logo das Faculdades da Indústria e bandeira Sistêmica (logo) - padrão Guide.  

 

23) SITE 

faculdadesdaindustria.com.br  

 

24) ONDE O MATERIAL SERÁ UTILIZADO 

Plano de Mídia online 

 

25) CRONOGRAMA/PERÍODO DA CAMPANHA 

 

15/5 a 10/8 – campanha no ar 

 

 

26) QUAL A DEMANDA DE MÍDIA? QUAIS AS PRAÇAS E OS MEIOS PREVISTOS? INCLUIR CANAIS 

PROPRIETÁRIOS. 

Prioridades de praças temos: 

• 1ª CWB e Londrina (onde irão se concentrar os cursos mais “premium”). 

• 2ª SJP 

 

 



 
 

 

OBSERVAÇÃO: As empresas interessadas deverão solicitar as logos e marcas do Sistema Fiep, 

junto a Comissão de Licitações, através do e-mail: licitacoes@sistemafiep.org.br. 

 

27) QUAL A VERBA? 

Total: R$ 200.000,00 

 

 

 

 


