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RESUMO

O presente estudo analisa o perfil dos estudantes do curso de administração da UEMG – Carangola e suas percepções quanto ao marketing realizado nas campanhas de

vestibular dos anos 2012, 2014 e 2015. O recorte utilizado apresenta a ultima campanha antes da estadualização e as duas ultimas após esse processo. O estudo se justifica, por

subsidiar informações importantes para às próximas campanhas, além de contribuir para a literatura de marketing. Entre os objetivos do estudo estão: revisão e sistematização da

literatura sobre marketing; Análise do perfil dos estudantes e; Análise da percepção desses, quanto às campanhas de vestibular da Unidade. Para compreender melhor a

natureza dos fatos, utilizou-se uma abordagem qualitativa com a técnica do estudo de caso. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram: a pesquisa bibliográfica e o

levantamento. A amostra utilizada teve caráter não probabilística, por conveniência. Entre os resultados encontrados destacam-se: 92% dos alunos concluíram o ensino médio em

escola pública; 63% residem em cidades diferentes de Carangola; 70% possuem renda familiar abaixo de 3 salários mínimos; 82% atuam no mercado de trabalho; 24,1%

possuíam 18 anos quando ingressaram na instituição. Entre os motivos que os levaram a escolher a Unidade estão: universidade pública; localização; necessidade para atuar no

mercado de trabalho; influência de amigos; afinidade pessoal; influência da família e outros. Quanto a suas percepções à respeito das ações de marketing utilizadas no vestibular

tem-se: 52% disseram que ficaram sabendo através de amigos; 29% através da internet; 4% através de whatsapp, rádios, outdoor e os demais 17% através de outros meios não

citados. Observou-se após análise que a IES possui potencial para desenvolver campanhas de vestibular com baixo custo, utilizando ferramentas como: buzzmarketing e

marketing direto. Espera-se que os resultados alcançados possam contribuir com as estratégias mercadológicas da instituição. 
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