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O CENÁRIO DA 
EDUCAÇÃO NO 
PÓS-PANDEMIA
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SOBRE O 
ESTUDO
ZAHG. Uma empresa inovadora que 
alia Inteligência de Dados, Estudo 
de Mercado, Comportamentos 
e Tendências para gerar insights 
assertivos para os nossos clientes. B uscando compreender o comportamento das mais diversas audiências e a forma como 

se relacionam com marcas, produtos e serviços – coletamos e analisamos dados e de-
senvolvemos análises que alimentam nossos clientes de informação e trazem insights que 
vão ajudar nas decisões estratégicas. Com isso, proporcionamos campanhas cada vez mais 
eficientes e otimizadas. Todos esses levantamentos renderam uma SÉRIE DE ESTUDOS. 
Uma boa maneira de democratizar o conhecimento e gerarmos boas reflexões sobre os mais 
diversos consumidores e segmentos de mercado. Assim, contribuímos para um mercado 
publicitário mais assertivo e competente no trato com o cliente. Boa leitura!

Alcance e aprofundamento no
entendimento do  consumidor.
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PONTO DE 
PARTIDA
Aeducação pós-pandemia tem sido 

uma preocupação constante de edu-
cadores, mães, pais e estudantes. A adap-
tação à nova realidade não tem sido fácil, 
as mudanças já fazem parte da rotina e 
trouxeram à tona algumas tendências 
para a área educacional.
O nosso objetivo aqui será investigar 
esse novo normal, analisar as tendências 
apontadas e revelar a percepção de pais 
e filhos diante desse novo cenário. Acre-
ditamos ser importante mensurar como e 
quanto tudo isso influencia no poder de 
decisão das famílias.
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OBJETIVO
NESSE ESTUDO BUSCAMOS 
RESPONDER:

1 – UM BREVE OLHAR EM 2020
O cenário da educação na 
pandemia

2 – O NOVO NORMAL
A virada do ano e as previsões 
para 2021

3 – A JORNADA CONTINUA
Conclusões, Aprendizados e 
Recomendações

5JULHO 2021
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1 – Um breve olhar em 2020
(O cenário da educação na pandemia)

6JULHO 2021
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A chegada da pandemia no Brasil provocou uma transformação radical no ensino. O suporte da mudança foi a internet. 
Professores precisaram se reconectar aos alunos. A escola teve de se reinventar para manter pais satisfeitos e alunos matriculados.

Linha do tempo da educação em 2020

Pandemia e determinação de 
medidas de segurança

Evasão escolar e migração para 
escolas públicas

Introdução e adaptação  
ao digital 

Digital como necessidade e 
especulação da vacina 

Essas medidas autorizaram o 
fechamento de 130 mil escolas. 

95% das escolas particulares 
sofreram consequências em 
suas matrículas. 

Parcerias com startups de 
tecnologia (Edtechs) aumenta-
ram em 30% na pandemia. 

A tecnologia chegou para ficar 
na educação particular a partir 
do homeschooling.

Março Abril Maio a Setembro Outubro a Dezembro 

Fonte: União pelas Escolas Particulares de Pequeno e Médio Porte/ Abstartups
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Dados de contexto 
- realidade dos 
pais e alunos

Fonte: Censo 2019 / C6 Bank - Datafolha

Entre março e dezembro de 2020 
praticamente todos os estudantes 
tiveram as aulas presenciais sus-
pensas em consequência dos ris-
cos da pandemia do coronavírus. A 
alta taxa de desemprego dos pais 
provocada pela expansão da doen-
ça trouxe consequências também 
para o ensino.

A TAXA DE 
DESEMPREGO CHEGOU 
A 14 MILHÕES 
DE PESSOAS, UM 
AUMENTO DE 38,6%.

O BRASIL TEM 
APROXIMADAMENTE 48 MILHÕES 
DE ESTUDANTES NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA – DA CRECHE AO FINAL 
DO ENSINO MÉDIO. REDES 
PÚBLICAS E PRIVADAS. 

SE FOSSE UM PAÍS, 
O CONTINGENTE DE 
ESTUDANTES SERIA 
EQUIVALENTE À 
ESPANHA EM NÚMERO DE 
HABITANTES. 

DESSES, CERCA DE 4 
MILHÕES DE ALUNOS 
ABANDONARAM 
A ESCOLA EM 
2020. 8,4% DOS 
ESTUDANTES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

NÚMERO MAIOR QUE 
A POPULAÇÃO DO 
URUGUAI

É MAIS DO QUE UMA 
CIDADE DE SÃO PAULO DE 
DESEMPREGADOS. HOJE, A 
CAPITAL PAULISTA TEM 12,3 
MILHÕES DE HABITANTES.
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Dados sociais - 
jornada dupla 
e desemprego

Além dos problemas eco-
nômicos que assolaram o 
país na pandemia, o isola-
mento social sobrecarregou 
pais e responsáveis. As mu-
lheres foram as maiores pre-
judicadas, tendo o seu poder 
econômico reduzido

Fonte: PEA / SOF (Sempre Viva Org Fem.)

NA PANDEMIA, A MAIORIA DAS ESCOLAS 
PARTICULARES PERDEU MAIS DE 10% DOS ALUNOS. 
A DUPLA JORNADA AUMENTOU PARA 72% DAS 
MULHERES. 

39 MILHÕES (81%) SE 
ENCONTRAVAM NA REDE 
PÚBLICA PRÉ-PANDEMIA.

E ENCONTRAVAM NA 
REDE PÚBLICA PRÉ-
PANDEMIA.

9 MILHÕES (19%) SE 
ENCONTRAVAM NA REDE 
PRIVADA PRÉ-PANDEMIA.

E ENCONTRAVAM NA 
REDE PRIVADA PRÉ-
PANDEMIA.

AS MULHERES MARCAVAM 46,3% DE PARTICIPAÇÃO 
MÉDIA NO MERCADO DE TRABALHO ENTRE ABRIL E 
JUNHO DE 2020, A MENOR TAXA EM 30 ANOS.

DIMINUIÇÃO DE ALUNOS NAS 
ESCOLAS PARTICULARES 

AUMENTO DO DESEMPREGO
ENTRE MULHERES. 

9JULHO 2021
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Dados Econômicos – o impacto financeiro 
repercutiu em todas as classes de A a E.

 78% DE FAMÍLIAS, DAS CLASSES A, B, C E 
D, TIVERAM QUEDA NA RENDA. A CLASSE E SE 
BENEFICIOU DO AUXÍLIO EMERGENCIAL. 

 POR OUTRO LADO, A TAXA DE EVASÃO FOI 54% 
MAIOR ENTRE OS ALUNOS DAS CLASSES D E E 
(10,6%), NA COMPARAÇÃO COM ESTUDANTES DAS 
CLASSES A E B (6,9%).  

 CANCELAMENTOS E INADIMPLÊNCIA 
TIVERAM UM AUMENTO DE 25% A 50% E 
NEGOCIAÇÕES FORAM SOLICITADAS POR CONTA 
DA INSEGURANÇA QUANTO AO TÉRMINO DA 
PANDEMIA. 

-20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%120,0%

Total

Classe E (até R$ 1.950,00)

Classe D (de R$ 1950,00 a R$ 2.640,00)

Classe C (de R$ 2.640,00 a R$ 11.600,00)

Classe B (de R$ 11.600,00 a R$ 16.900,00)

Classe A (+ de R$ 16.900,00)

Retração financeira por classes

Total de Famílias Renda Familiar Mensal - 1 sem 2019 x 1 sem 2020

Fonte: Fecomércio / IBGE
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Fonte: C6 Bank – Datafolha / IBGE

Razões iniciais da evasão escolar na pandemia

DIMINUIÇÃO 
DE RENDA

BARREIRAS
TECNOLÓGICAS

INCERTEZA SOBRE A 
MELHORIA DO CENÁRIO

DOS BRASILEIROS DIZEM TER TIDO REDUÇÃO NA 
RENDA FAMILIAR POR CAUSA DA PANDEMIA.

DOS JOVENS BRASILEIROS (10,1 MILHÕES) 
NÃO COMPLETARAM ALGUMA DAS ETAPAS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA NA PANDEMIA. 

PARA 41%, O BRASIL SUPERARÁ A CRISE ECONÔMICA 
AINDA EM 2021, ENQUANTO 49% ACREDITAM QUE 

ISSO DEVE ACONTECER SÓ EM 2022

46% +20% 41%
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Demandas financeiras e pedagógicas refletindo nos 
números de cancelamentos

95% das escolas (Educação Infantil, Fundamental e Ensino Médio) tiveram casos de cancelamento de matrícula. Aproximadamente 
10% dos alunos das escolas cancelaram suas matrículas. A inadimplência nas escolas aumentou entre 25% e 50%.

SHARE DE MERCADO ANTES DA PANDEMIA
(por níveis de ensino)

Fonte: ABED E SIEESP

11%

15%

16%

23%

35%

1 2 3 4 5

Os contratos de 1,5 
milhão de alunos entre 
zero e três anos das 
escolas particulares 
foram cancelados.

A busca por escolas mais 
baratas em função de 
problemas financeiros 
é 22% maior no 
Fundamental I do que 
no Fundamental II.

No Brasil, dos jovens  
entre 15 e 17 anos, 
30% não estavam 
matriculados no Ensino 
Médio.

ENSINO 
INFANTIL

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

I E II

ENSINO
MÉDIO

12JULHO 2021
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O volume de buscas trouxe uma 
nova percepção para 2021:  a de pais 

interessados no retorno às aulas 
presenciais apesar de inseguros quanto 

às medidas de segurança.
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AUMENTO NO VOLUME DE BUSCAS 
(Volta às aulas e protocolos de segurança)

14JULHO 2021
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Pandemia em 2020:  momentos iniciais de incerteza 
se refletem nas buscas por palavras-chave.

Com a chegada da pandemia perguntas que levam “por que” e “como” foram mais buscadas do que nunca:

Por que as escolas estão fechadas? Como agradecer?Como ser professor? Por que estou tão cansada?

Fonte: Google Trends 2020
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Pandemia 2021: com o avanço da doença, novas 
modalidades de busca aparecem

Buscas recorrentes pelas perguntas “o que fazer” e “quando” estiveram no topo dos questionamentos sobre a volta 
da doença e revelam clima de incertezas

Fonte: Google Trends 2021

Quando os professores serão 
vacinados?

Tive contato com uma pessoa com 
covid, o que fazer?

Quando todo mundo vai ser 
vacinado?

Grávida com covid, 
o que fazer? 
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As buscas por “volta às aulas” já são 
56% maiores que as registradas em 

fevereiro de 2020.

A busca pelo termo “volta às aulas 
presenciais” superou a busca por 

pandemia a partir de janeiro de 2021.

Apesas da incerteza a busca pelo termo “volta às 
aulas presenciais” segue em alta

O retorno à sala de aula tem despertado dúvidas quanto aos protocolos de segurança. Foram recorde de pesquisa 
termos relacionados a “primeiro dia de aula” e “volta as aulas”. 

17JULHO 2021
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A partir dessas informações, 
monitoramos o ambiente digital para 

buscar um melhor termômetro do 
comportamento e uma leitura recente da 

percepção dos pais no retorno às aulas.
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Analisamos a repercussão em canais online 
sobre a percepção de pais e/ou responsá-
veis quanto ao retorno dos estudantes às 
escolas em 2021 a partir de diálogos es-
pontâneos em redes sociais. 
Com isso foi possível assegurar ou não se o 
cenário previsto na pesquisa corresponde 
ao que, de fato, é debatido nos ambientes 
digitais
Foram coletadas 1.200 menções de 01 a 

20 de janeiro relacionadas ao assunto. No 
Twitter, realizamos buscas a partir do ter-
mo “voltas às aulas”, associado a palavras 

como “vacina”, “ensino médio”, 
“presencial”, “pandemia”, “co-

ronavírus”, “medo” e “seguran-
ça/insegurança”. Desse modo, foi 

possível extrair conversas dentro 
do contexto correspondente ao ob-

jetivo da pesquisa.



20JULHO 2021

Nesse processo, a fim de identificar conver-
sas ainda mais assertivas, acrescentamos 
os termos “filha” ou “filho” a essas combi-
nações. Assim, ainda mais diálogos sob o 
ponto de vista de pais/responsáveis foram 
capturados.
Em paralelo, para a coleta no Facebook, se-
lecionamos todas as matérias sobre o tema 
publicadas em janeiro nas páginas dos prin-
cipais veículos online do país: O Globo, Es-
tadão e UOL.
No início de janeiro, a grande maioria dos 
pais discutiam sob uma ótica de curto prazo, 
já que as matérias de jornais do período in-
formavam sobre a possibilidade de retorno 
no início de fevereiro. Diante disso, identi-
ficamos posicionamentos firmes e opiniões 
formadas entre os internautas, apenas 4% 
da pesquisa correspondeu a usuários inde-
cisos

PERÍODO:
01 A 20 
DE JANEIRO

VOLUME DE MENÇÕES 
CAPTURADAS E 
AVALIADAS:

1.200
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Rejeição  ao Retorno, Facebook, 15/01/2021.

Rejeição ao  Retorno, Twitter, 14/01/2021.

Adesão ao Retorno, Facebook, 08/01/2021.

Adesão ao Retorno, Twitter, 15/01/2021.

4%

INDECISOS

22%

ADESÃO

261 itens

74%

REJEIÇÃO

884 itens

Volta às aulas: 
Adesão ou Rejeição às aulas presenciais?

A partir da pesquisa e do social listening, foi constatado que 
os pais e/ou responsáveis ainda não se sentem seguros para 
enviar seus filhos para as salas de aula. 

Obs: Vale pontuar que apenas 4% da análise representou os 
indecisos, sem opinião formada e/ou usuários com dúvidas.
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Mas, afinal, quais são os 
argumentos desses internautas?
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31% 26%

DEFASAGEM ESCOLAR FALSO 
ISOLAMENTO

das pessoas que concordam com 
as aulas presenciais defendem 
a narrativa do prejuízo no 
desenvolvimento escolar dos 
alunos. 

contestam e solicitam a 
priorização da educação. Acham 
inconsistente lugares lotados 
enquanto as escolas estão vazias.

22%

ADESÃO

261 itens

74%

REJEIÇÃO

884 itens

ADESÃO X  
REJEIÇÃO
Principais 
argumentos 
online:

Dentro dos debates, alguns argumentos 
aparecem em maior volume. Os pais 
que aderem ao retorno não confiam na 
qualidade do ensino online. No entanto, a 
percepção sobre o risco de contaminação 
com o retorno das atividades ficou em 
evidência. 33% 22%

VACINA PROTOCOLOS E 
INFRAESTRUTURA

acreditam que apenas com a 
imunização de todos por meio da 
vacina será possível retornar às 
escolas  em segurança. 

argumentam sobre os estudantes 
não cumprirem os protocolos 
de segurança impostos e sobre 
infraestrutura das  escolas no 
Brasil. 
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O que querem os pais da adesão e rejeição para 
a permanência nas escolas atuais dos seus filhos?

24JULHO 2021
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1 – ENSINO HÍBRIDO DE QUALIDADE

 Plataformas adequadas.
 Uma gestão segura, boa metodologia e controle.
 Proximidade na relação escola - pais – alunos.
 Recuperação do prejuízo no desenvolvimento pedagógico 

(defasagem escolar).

2 - MEDIDAS DE SEGURANÇA E SAÚDE

 Neste retorno às aulas presenciais, é fundamental que os 
pais estejam seguros quanto ao planejamento de seguran-
ça contra a Covid-19. 

3- ACOLHIMENTO

 Transparência e proximidade nos diversos questionamen-
tos. Acompanhamento de cada aluno na sua jornada online.

O QUE QUEREM OS PAIS ADEPTOS À VOLTA 
DAS AULAS PRESENCIAIS?

1 - MELHORIA NA PROPOSTA PEDAGÓGICA

 Melhorar a metodologia, treinamento professores e 
processos da escola.

 Continuidade no desenvolvimento (defasagem escolar).
 Melhorar confiabilidade e suporte personalizado ao aluno.

2 - OFERECER MELHORES TECNOLOGIAS

 Usar plataformas, apps e ferramentas de qualidade 
adequadas ao ensino remoto. 

3 – ATENDIMENTO HUMANIZADO

 Capaz de solucionar problemas diversos, sejam eles 
pedagógicos ou financeiros.

4 – VACINAÇÃO E PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

 Quer que seus filhos estejam seguros biologicamente

O QUE QUEREM OS PAIS QUE REJEITAM 
A VOLTA PRESENCIAL?
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2 – O novo normal
(a virada do ano e as novas previsões para 2021)



27JULHO 2021

O novo normal?
2021  será o ano da “reestruturação”. Encarando a dura realidade: a vida não voltou ao normal e ainda não vai voltar. 

CENÁRIO
POLÍTICO 

CENÁRIO
SOCIAL

CENÁRIO 
ECONÔMICO

CENÁRIO 
TECNOLÓGICO

Quando estaremos sem 
máscara?

Como a recuperação eco-
nômica afeta o setor?

Qual a mudança de 
comportamento com a  

pandemia?

Quais as inovações na 
educação?



28JULHO 2021

Órgãos de apoio a educação 
defendem - “Volta às aulas 
presenciais: importante, urgente 
e necessária. Mas não a qualquer 
custo”. 
Escolas fechadas com impactos 
educacionais, sociais e emocionais 
nas crianças, adolescentes e jovens.
Sem a vacina para todos 
manteremos os cuidados 
necessários, assegurando a 
defesa da vida de alunos, pais e 
professores.

POLÍTICO 

Retorno às aulas mantém o clima de 
aproximação entre pais, alunos e 
escolas.
A dupla jornada de trabalho 
continua e o país se divide entre 
o teletrabalho (7,3 milhões de 
pessoas) x 9,1% dos 80,2 milhões 
ocupados e não afastados.
A chegada da vacina e as boas 
previsões econômicas começam a 
reverberar nos planos familiares 
para 2021.

SOCIAL

O FMI calcula um crescimento de 
5,2% para o PIB mundial em 2021.
Pandemia ainda afeta 4 a cada 10 
estudantes no mundo, diz Banco 
Mundial.
A recuperação está muito ligada 
ao controle da pandemia, ao 
retorno do trabalho e às medidas 
governamentais.
O FMI prevê retorno econômico 
lento a partir do 3 trimestre de 
2021. 

ECONÔMICO

A era da Lifelong Learning: 
facilitadores e multiplicadores de 
conhecimento.
Nanolearning, gamificação e 
interação por meio de dispositivos e 
plataformas vieram para ficar.
Parcerias com Edtechs trazem cada 
vez mais vantagens competitivas 
nas escolas. 
Com o Lifelong Learning aprender 
não se restringe à sala de aula. 

TECNOLÓGICO

Fonte: Todos pela Educação
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Conclusões
Com o retorno econômico previsto para o 

3º trimestre  de 2021 o mercado tende 
a se reaquecer. Esse momento coincide com 
a principal etapa de divulgação das esco-
las (período de pré-matrícula). Em meio a 
tanta concorrência, as instituições precisam 
estar em constante investimento no co-
nhecimento de marca para obter sucesso.

Nesse cenário ainda de instabilidade, os 
pais dos alunos das escolas particulares da 
Educação Básica estão confusos, cheios de 
incertezas e, por tudo isso, carentes de aco-
lhimento.

A educação dos filhos foi abalada e ainda 
não é claro para eles a eficiência do ensino 
online no desenvolvimento.

Então as questões pedagógica, financeira 
e estrutural (protocolos de segurança) entram 
como lacunas importantes na decisão pela 
melhor instituição de ensino. Mas os pais 
serão fiéis à escola que mantiver um bom 

relacionamento e tratar das questões com 
transparência.

Além disso, o acolhimento, a preocupa-
ção e a perseverança da escola em relação a 

todo o contexto deixa os pais mais seguros 
e certos de que fizeram uma boa escolha. E 
a partir daí, serão os melhores porta-vo-
zes e promotores da marca da instituição.
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Aprendizados 
para as escolas
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Aprendizados para as escolas

Os pais andam buscando uma escola parceira 
tanto no aspecto pedagógico quanto financeiro.
Mostrar esses diferenciais na comunicação fará 
diferença na consideração e decisão por uma nova 
escola. 

Saber as dores que motivam o target a optar por 
uma nova escola é destaque frente à concorrência

RELACIONAMENTO
Ouvir os problemas das famílias é essencial. 
Facilidade na conversa, pontos de contatos digitais 
e atendimento personalizado serão pontos cruciais 
para essa escolha. Tech x comunicação e CRM 
como grandes divisores de água.

Ouvir as famílias e fazer ajustes é essencial. E 
mais importante é comunicar todo o valor que está 
sendo entregue. 

COMUNICAÇÃO
Estar presente em todos os momentos da jornada 
de decisão é imprescindível. Por isso, uma 
estratégia de mídia bem estruturada e sempre 
presente, será diferencial para chamar atenção dos 
pais e se destacar dos concorrentes.

Acolhimento e presença constante gera 3x mais 
laços de o target. Famílias felizes e engajadas 
indicam mais a escola. 

FIDELIZAÇÃO

31JULHO 2021
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Recomendações:

32JULHO 2021
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Recomendações:
Insights de Conteúdo Insights Estratégicos

 REFORÇAR AS 
ESTRATÉGIAS DE 
CUMPRIMENTO DOS 
PROTOCOLOS DE 
SEGURANÇA POR 
MEIO DE AGENDAS DE 
CONTEÚDO NAS REDES 
SOCIAIS.

 PLANEJAMENTO 
COM FOCO EM UMA 
CAMPANHA “ALWAYS 
ON” – A PARTIR DOS 
INSIGHTS PROVENIENTES 
DESSE ESTUDO.

 ESCLARECER ATRAVÉS 
DE CONTEÚDO ONLINE 
QUE OS MESMOS 
PROTOCOLOS SE 
ESTENDEM AOS 
PROFESSORES E 
FUNCIONÁRIOS DA 
INSTITUIÇÃO, EVITANDO, 
ASSIM, UMA POSSÍVEL 
DISSEMINAÇÃO NO 
AMBIENTE ESCOLAR.

 MONITORAMENTO 
CONSTANTE: 
ACOMPANHANDO A 
VOLTA À NORMALIDADE. 
ACOMPANHAR A 
RECUPERAÇÃO 
ECONÔMICA E A 
VACINAÇÃO DE TODA A 
POPULAÇÃO.

 AGREGAR A 
ESSE CONTEÚDO 
ARGUMENTOS QUE 
PARTAM DE UMA 
AUTORIDADE NO 
TEMA, A EXEMPLO 
DE PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE, 
DEIXANDO SEMPRE 
A POSSIBILIDADE 
DE DEBATE ABERTO 
PARA OS PAIS E 
RESPONSÁVEIS.

 ELABORAÇÃO 
DE ESTRATÉGIAS 
SEGMENTADAS 
ENTENDENDO O PERFIL 
E AS NECESSIDADES 
DE CADA PAI DURANTE 
TODA A JORNADA SERÁ 
ESSENCIAL. 

33JULHO 2021
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Insights para elaboração de 
plano tático de mídia
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1 - Manutenção de uma campanha always on
Consciência de marca frente à concorrência por meio de monitoramento constante

CAMPANHA ALWAYS 
ON SEARCH
A visibilidade dos links pagos aumenta a cons-
ciência de marca por meio da exposição duran-
te todo o ano nos resultados de pesquisa.

OUT - DEZJUN - JUL 2021 

CAMPANHA ALWAYS ON - 
MÍDIAS SOCIAIS
As mídias sociais ajudam a garantir um 
nível constante de engajamento, enquan-
to promovem um maior senso de comuni-
dade e reconhecimento de marca.

CAMPANHA ALWAYS ON 
CAMPANHA DE MATRÍCULAS
O tráfego incremental para o site trouxe um 
grande volume de base durante o ano todo. A 
partir daqui: análise, clusterização e ativação. 

ABR - MAI 2021 AGO - SET

CAMPANHA ALWAYS ON - 
MARKETING DE CONTEÚDO 
Marketing de conteúdo o ano todo promo-
vendo uma melhor comunicação entre marca 
e seus clientes.

2022
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2 - Entendimento do consumidor
Inteligência de dados a favor do cliente

A utilização da DMP em todos 
os pontos de contato da jorna-
da do cliente, ingerindo dados 
de todas as frentes e os trans-
formando em insights e seg-
mentações integradas e possí-
veis de serem analisadas.
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PAIS VINCULADOS

Esses pais focam mais no 
vínculo com a criança do que na 
valorização da educação

27%

PAIS DISTANTES

Eles não se relacionam com a 
comunidade escolar e pouco 
dialogam com as crianças. 

19%

PAIS ENVOLVIDOS

Esses pais praticam mais ações 
de valorização do que de vínculo 
das crianças

25%

PAIS INTERMEDIÁRIOS

Distantes, tanto em relação ao 
vínculo, quanto à valorização. 
Porém, participam um pouco 
mais do ensino que os distantes.

17%

PAIS COMPROMETIDOS

Esses pais buscam informações 
e participam de tudo. Além 
de apoiar os filhos na rotina 
escolar.

12%

1 - Definição de segmentações a partir 
de estudo de audiência 

Um levantamento do IBOPE de pais de alunos entre 4 e 17 anos, das redes públicas e privadas, matriculados no 
ensino básico – que engloba desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Apontou 5 tipos de pais:
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2 – Insights de hábitos e preferências de 
consumo para ativação em mídia

EDUCAÇÃO - PAIS E FILHOS
EDUCAÇÃO - PAIS E FILHOS

Construção de personas (clusters predefinidos) com foco nas 
características digitais para posterior ativação em nossas plataformas.

Determinação de  canais e devices para otimização de campanhas.

TARGET: as pais com filhos na escola

FILTRO: Toral

SETOR: Clusters Predefinidos (Sanpshot)

TÓPICO: Mídia Social

AMOSTRA: 1499

PONDERADO: 5.96M

AS pais com filhos
TARGET: as pais cim filhos na escola

FILTRO: Toral

SETOR: Opiniões e Atitudes

TÓPICO: Opiniões e Atitudes: Internete 
e Comunicações: Concorda: Totalmente/
Parcialmente

ORDENAR POR: Afinidade

Target Group Index Brasil (Portuguese) - Pessoas 
BR TG 2020 I (2019 1s + 2019 2s) v1.0

AFINIDADE

103
17,5%

AFINIDADE

95
11,7%

Conectados: SIM Usuários Padrão: SIM

Quando necessito de informação o pri-
meiro lugar onde busco é a internet

Sempre verifico as fontes das informa-
ções que recebo pelo WhatsApp, Mes-
senger e redes sociais.

Costumo seguir marcas 
nas redes sociais

Trocar mensagens de tex-
to com alguém é tão sig-
nificativo para mim quanto 
uma conversa ao telefone.

AFINIDADE

108
32,5%

AFINIDADE

117
18,5%

Elite digital: SIM Interativos: SIM

58%

48%

Frequentemente uso as redes sociais 
para enviar e/ ou receber comentários 
entre amigos.

55% 50%

48%
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3 – Identificação de alguns perfis e comportamentos 
para maior assertividade na comunicação

Que acessam das principais capitais 
do País
1 – São Paulo
2 – Espírito Santo
3 – Alagoas
4 – Minas Gerais
5 – Paraíba

TOP 10 Interesses relacionados
1 – Educação privada
2 – Redes sociais
3 – Cuidado com crianças
4 – Notícias locais
5 – Aquisição de cartão de crédito
6 – Culinária

São 
mulheros

São 
homens

32%
42%

22%
37%

68%

Acessam pelo 
computador

9%
Acessam 

pelo 
celular

90%

A maioria do público está na faixa etária 
entre 18 a 24 anos, com grande foco tam-
bém nos 35+.

JOVENS

CLASSE SOCIAL
75% - AB

18-24 25-34 35-59 60+
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3 – Vídeos educativos patrocinados 
Em uma estratégia contextual.

Focados nas dores dos pais e alunos no cenário atual

Hoje o Youtube é considerado o segundo 
melhor canal de buscas e a segunda rede 
social mais usada no mundo. O YouTube 
tem 1,3 bilhões de usuários – quase um 
terço de todas as pessoas na Internet – e 
os usuários assistem quase cinco bilhões de 
vídeos diariamente. Gerar conteúdo pago 
obtém alcance e reconhecimento de marca 
como uma estratégia de preparação para 
uma campanha final de matrícula. 
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4 – Vídeos de depoimentos de ex-alunos 
Em uma estratégia de fase de decisão

Usar vídeos durante as etapas da jornada de compra do con-
sumidor traz mais sucesso e pode concretizar mais vendas.
Vídeos de depoimento, no momento certo da jornada, em ca-
nais e estratégias específicas de conversão, possibilitam cerca 
de 2 vezes mais chance de decisão do consumidor pelo ser-
viço/produto do que entre aqueles que não viram o vídeo. Se-
gundo pesquisas na área, em páginas de conversão (landing 
pages) que contêm um vídeo, a taxa de conversão chega a 
ser até 80% maior do que as que não apresentam esse tipo 
de conteúdo.

Voltados para performance e conversão
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@zahgdigital

zahg.com.br

OBRIGADO!

https://www.facebook.com/zahgdigital
http://www.zahg.com.br
https://www.linkedin.com/company/zahgdigital

