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Ensino a Distância foi muito falado no

estado do Rio de Janeiro nos últimos

90 dias, sendo que nos dias, 23 de

julho e 10 de agosto tivemos um pico

do assunto, conforme mostra o

gráfico abaixo.

Fonte: Google Trends, 22 de setembro de 2020.



Através de uma análise realizada em 6 conteúdos publicados no

g1.com.br/tvriosul que abordavam o tema de educação a distância, foi

possível identificar que o perfil de usuários com maior interesse em

consumir estes conteúdos foram:

Fonte: análise matérias sobre EAD no g1.com.br/tvriosul através do google analytics, de março a agosto de 2020
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Clique aqui para ver a matéria completa

O RJ2 do dia 04/08, fez uma matéria
abordando a crescente procura pelo ensino
a distância durante a pandemia. O
crescimento do setor de 2017 a 2018 foi de
17%, mas agora com a pandemia as
universidades estão percebendo uma
procura maior.

https://globoplay.globo.com/v/8832534/


Fonte: https://gestao.quero.com/blog/estrategias-para-voltar-a-captar-novos-alunos-apos-a-crise/

A crise do novo Corona vírus, instaurada
no Brasil desde o início deste ano, tem
proporcionado inúmeros aprendizados ao
setor educacional [...] em função das
medidas preventivas de isolamento social,
estão o ensino híbrido, o home office e o
aprofundamento em estratégias de
captação e retenção de novos estudantes.
Algumas estratégias para voltar a captar 
novos alunos após a crise, são:

• Repense o seu catálogo de cursos
• Realize campanhas em mídias digitais
• Automatize a captação
• Segmente e humanize o atendimento ao aluno
• Flexibilize os meios de pagamento
• Invista no EAD

https://gestao.quero.com/blog/estrategias-para-voltar-a-captar-novos-alunos-apos-a-crise/


Quase 40 mil alunos, estudando

pela internet nesse período de

Pandemia. Com essa mudança na

rotina das famílias, outros utensílios

começaram a ser mais procurados,

como a própria internet em casa e

os computadores.

Fonte:https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2020/05/21/com-aulas-presenciais-suspensas-em-volta-redonda-plataforma-online-e-alternativa-para-manter-ano-letivo.ghtml



Podemos observar nos gráficos abaixo a crescente procura em

computadores e internet em casa.

Internet em Casa

Compra de Computador

Fonte: Google Trends, 22 de setembro de 2020



Segundo dados da empresa brasileira de

inteligência de mercado Compre & Confie, o

faturamento do setor de notebooks no

comércio eletrônico no Brasil foi de 2,1

bilhões de reais entre os meses de março e

junho de 2020, um crescimento de 85,2% em

relação ao mesmo período no ano passado.

Fonte: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/06/11/com-maior-uso-da-internet-durante-pandemia-numero-de-reclamacoes-aumenta-especialistas-apontam-problemas-mais-comuns.ghtml
https://exame.com/revista-exame/pico-de-vendas-de-notebooks-e-surpresa-da-quarentena/

O uso da internet no Brasil cresceu durante a

quarentena: o aumento foi entre 40% e 50%,

segundo dados da Agência Nacional de

Telecomunicações (Anatel).

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/06/11/com-maior-uso-da-internet-durante-pandemia-numero-de-reclamacoes-aumenta-especialistas-apontam-problemas-mais-comuns.ghtml
https://exame.com/revista-exame/pico-de-vendas-de-notebooks-e-surpresa-da-quarentena/


Entre 2018 e 2019 no consumo regional, já podemos ver um
aumento significativo nos setores que fazem parte do Ensino como
os livros, material escolar e cursos.

Fonte: IPC Maps - Dados de 2018/2019 
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