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resumo obstract 
Campanha de Marketing e Comunicação desenvolvida para a ONG de cur-
sinhos populares Rede Emancipa, com objetivo de analisar forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças para a ONG. Além disso, outra meta é a de recuperar 
48% dos alunos que pararam de realizar o cursinho preparatório durante a pan-
demia de COVID-19. Após realização de uma pesquisa de mercado, foi possível 
constatar que a marca presta um serviço de ordem social de extrema im-
portância, levando educação para jovens em vulnerabilidade social há 15 
anos, além de ser responsável por criar novas realidades para muitas famí-
lias. Por outro lado, identificamos a necessidade não só de entender a de-
bandada de alunos, como também de recuperá-los utilizando vários meios, 
inclusive meios offline, para abranger todas as subdivisões do público. 
 
Palavras-chave: educação inclusiva, cursinho, pré-vestibular

Marketing and Communication Campaign developed for the NGO “Rede 
Emancipa”, which is responsible for providing pre-college preparatory courses 
with social prices, and that aims at analyzing strengths, weaknesses, oppor-
tunities and threats to the NGO. Another goal is to recover 48% of the stu-
dents who stopped taking the course during the COVID-19 pandemic. After 
conducting a market research, it was possible to to verify that the brand is 
responsible for an extremely important social service: providing education to 
young people in social vulnerability, for 15 years, and also for creating new re-
alities for many families. On the other hand, we identified the need not only 
to understand the stampede of students, but to also recover them by using 
various means, including offline means, to cover all subdivisions of the public.

Keywords: inclusive education, preparatory courses, pre-college
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INTRODUÇÃO
 O presente trabalho tem como foco de estudo a Rede de 
Cursinhos Pré-Vestibulares Emancipa, um braço do movimen-
to social e em prol da democratização da educação, Emancipa. 
O mesmo irá contextualizar o momento de crise na educação em 
que vivemos, e, como os cursinhos pré-vestibulares sociais têm 
tamanha importância para o superarmos. Através do trabalho 
exercido por diversos voluntários, centenas de alunos puderam 
superar a adversidade e estudar, batalhando por uma das tão con-
corridas vagas nas maiores universidades federais e particulares.
 O tema foi escolhido com base na própria vivência dos integrantes do 
grupo, que, em sua maioria, são bolsistas em uma das maiores univer-
sidades do Brasil. A ideia foi concebida com o intuito de utilizar o tra-
balho a seguir, e o espaço alcançado por ele, como forma de protesto 
contra a falta de investimento e de acesso à educação no nosso país.
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 A Rede Emancipa se classifica como um 
movimento social de educação popular que busca 
a democratização da educação, um serviço tão es-
sencial nos dias de hoje. Desde 2007 a rede cons-
trói um importante trabalho voltado à educação 
de jovens carentes que buscam ingressar em uma 
universidade. Seu principal foco de atuação tem 
sido a organização de cursinhos populares pré-u-
niversitários espalhados pelo Brasil que buscam 
atender à demanda represada dos estudantes de 
escolas públicas pelo acesso ao ensino superior 
em geral.
 

BRIEFING

É composta por quase 40 unidades, em mais de 20 
cidades, em 7 estados e presente em todas as regiões 
do país. Essas unidades funcionam de maneira inde-
pendente, com administração e identidades próprias, 
mas seguindo sempre a risca os ideais do movimento.

Nos cursinhos, além de ensinar o conteúdo exigi-
do pelos vestibulares de uma maneira que esteja 
de acordo com o contexto vivido pelos estudan-
tes e de maneira extremamente didática, a Rede 
priorizada uma educação “pensante”, que ofere-
ça todos os instrumentos necessários para que os 
estudantes consigam pensar de maneira crítica e 
emancipadora.

2.2 RAMO DE ATUAÇÃO
 A Rede Emancipa atua no mercado da edu-
cação, mas exclusivamente no segmento de cur-
sinhos populares, desenvolvendo um projeto de 
cunho social para democratizar o ingresso de jo-
vens periféricos a um ensino superior de qualida-
de.

2.3 BREVE HISTÓRICO
 O movimento começou com um cursinho 
pré-universitário em Itapevi (SP) no ano de 2007, 
na Zona Oeste de São Paulo, hoje já se encontra 
em 7 estados, em todas as 5 regiões brasileiras. 
Durante seus 10 anos de atuação, houveram mais 
de 20 mil alunos atendidos

O projeto político-pedagógico vai além do ensino para 
o vestibular, e visa fornecer à juventude um espaço ino-
vador de debate, criação e recriação do saber acerca do 
mundo e da vida. Nesse projeto se engajam estudantes 
universitários, secundaristas, professores do ensino 
básico, professores e estudantes da Rede Emancipa, 
família, associação de bairro e comunidade, trazendo 
em seu DNA esse ideal de coletivo e de auxílio grupal.

 e se deu iniciou pela necessidade dos grupos so-
ciais menos favorecidos financeiramente, de ir em 
busca de uma boa educação, e acabou por se tornar 
muito mais que uma simples rede de cursinhos, e 
sim um movimento de democratização em prol da 
educação brasileira. Tendo em vista esses concei-
tos sociais, a Rede Emancipa conquista cada vez 
mais um espaço de direito para todos que lutam 
pelos mesmos ideais deste movimento estudantil.

2.1 EMPRESA

e d u c a ç ã o
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MISSÃO, VISÃO E VALORES 
Missão: Democratizar e acessibilizar o ensino supe-
rior no Brasil para jovens periféricos.

Visão: Se tornar o precursor de uma transformação 
social no Brasil.

Valores: Educação; Cultura; Informação; Justiça social.

PORTFÓLIO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS 
DA EMPRESA

 O movimento se consagra no mercado pelas suas aulas 

focadas nos cursinhos pré-vestibulares, para que seus alunos 
sejam aprovados em boas e renomadas faculdades. Ao mesmo 
tempo que a Rede possui conteúdos considerados necessários 
para os alunos serem aprovados nos vestibulares, tais como “Ma-
temática da Vida Cotidiana” , “Economia” , “Mudanças Climá-
ticas” e “Literatura”, também estão integradas algumas matérias 
focadas em um bom convívio em social, tais como “Mulheres, 
Política e Democracia” , “Ditadura no Cinema” e “Antirracismo”.
Todas as matérias e aulas são realizadas pelos professo-
res e professoras da Rede e disponibilizadas em suas pla-
taformas digitais como o Youtube, Instagram e o Fa-
cebook, de forma totalmente voluntária e gratuita.
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MIX DE MARKETING

3.1 NOME E DESCRIÇÃO DO 
SERVIÇO
  As aulas são o principal produto oferecido ao 
público em todas as unidades da Rede Emancipa. Des-
sa forma, o serviço prestado se baseia totalmente na 
educação e preparação pedagógica ao seu público, 
pois cada unidade da Rede possui os seus próprios ho-
rários e cronogramas a serem seguidos, definidos pe-
los seus funcionários (todos voluntários) como o ho-
rário de funcionamento, as reuniões e discussões em 
prol do bom funcionamento da Rede e avaliações tan-
to presenciais quanto pelo ensino a distância (EAD).

3.2 PREÇO 

 Os cursinhos pré-vestibulares são iniciativas 
voluntárias, sem custo algum. As estruturas e espa-
ços físicos são cedidos, e todo material é distribu-
ído da maneira mais prática e que necessite de pou-
co ou nenhum investimento monetário para obtê-la. 

3.3 CANAIS DE DISTRIBUI-
ÇÃO
 Site, redes e mídias sociais em geral, calendários 
de inscrições, eventos e campanhas focadas na educação.

3.4 DIFERENCIAL
 Por se tratar de um serviço social, não consi-
deramos plausível a utilização do termo “concorrên-
cia”. Estamos falando de aliados na luta por um país 
mais justo e inclusivo, e caminhamos juntos para isso, 
por isso utilizaremos a terminologia “congênere”.
Existem várias iniciativas de cursinho pré-vestibulares, 
porém nem todos se enquadram no perfil de movimen-
to político social em que a Rede Emancipa se encontra.
 Esse é um ponto relevante para se considerar como 
diferencial, pois além de preparar os vestibulandos para os 
processos seletivos, abrir caminhos para o acesso ao ensino 
superior, a Rede Emancipa conscientiza seus alunos sobre 
a importância da educação e da luta pelos nossos direitos.
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3.5 MIND SHARE
 Analisar o reconhecimento de marca da Rede 
Emancipa é complexo, a mesma não possui uma co-
municação homogênea, já que cada unidade tem au-
tonomia na produção e na geração de conteúdo.
Entretanto, podemos destacar o verde característi-
co da marca como maior ponto de reconhecimento e, 
como comprovado no formulário de pesquisa realiza-
do na seção 6, podemos destacar que o mesmo é co-
nhecido pelo público, já que recebeu cerca de 30% dos 
votos na questão de reconhecimentos de instituições.

3.6 VERBA
 A Rede Emancipa vive de doações, por isso não 
possui um valor exato para investir em suas comuni-
cações. Com isso, os profissionais voluntários que são 
responsáveis pela parte da comunicação e divulgação 
do movimento estão sempre em busca de parceiros para 
realizar campanhas, muitas vezes gratuitas e sem fins 
lucrativos, para que desse modo atinjam mais públicos 
e realizem seus projetos em prol de seus estudantes

3.7 MERCADO (microambiente Externo)

 Por se tratar de um movimento social que sub-
siste de doações, não podemos elencar fatores eco-
nômicos e comparativos de tamanho de mercado, por 
se tratar de movimento assistencialista e voluntário.
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MACROAMBIENTE
4.Sócio-cultural
 Sabemos que o PNE (Plano Nacional de Educação) estabelece algu-
mas metas para a educação que precisamos atingir em um período de tempo.
Uma delas é focada no público que estamos estudando, aquele que está passan-
do pelo processo de finalização do ensino médio e ingresso no ensino superior.
No plano, o objetivo é que até 2024 seja aumentado em 50% a 
taxa de matrículas no ensino superior de pessoas de 18 a 24 anos.
Porém, até o momento o Inep identificou que não houve nenhum aumento 
expressivo na taxa de matrícula citada, que mudou de 44,3% para 44,4% nos 
anos de 2018 e 2019, quando foram feitos os últimos levantamentos bienais.
O anuário da educação básica da Moderna reforça que há uma jus-
tificativa plausível para esse inexpressivo aumento:  “A ausên-
cia de ganhos expressivos se agrava quando se observa a forte desi-
gualdade presente no acesso à Educação Superior: a taxa líquida de 
matrículas é quatro vezes maior para os mais ricos, em relação ao quartil 
mais pobre da população.” (MODERNA, Anuário Educação Brasileira, 2020).
Podemos utilizar uma porcentagem alarmante para deixar isso exem-
plificado: a Bahia é um estado que elevou o IDH (Índice de Desi-
gualdade Social) recentemente. Mas, essa elevação apenas a tirou 
do Baixo índice de Desenvolvimento Humano, para o índice médio.
Já o Distrito Federal apresenta o maior IDH do Brasil, 0,824.
Quando comparamos a taxa líquida de matrícula no ensino superior, o 
Distrito Federal sai disparado com 35,8%. Já na Bahia, a taxa é de 14,6%.
Isso testifica o nível de importância que os cursinhos pré-vestibulares
possuem para preparar as classes sociais mais baixas para ingressarem no ensino 
superior. É uma necessidade se quisermos cumprir pelo menos essa meta do PNE, 
mesmo considerando que essa é uma atividade de responsabilidade do governo.
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Gráfico 1 - Percentual da população com educação superior, por 
faixa etária 

Se analisarmos o gráfico acima, veremos que o Brasil ainda está abaixo da média 
da maioria dos países latinos em percentual da população com ensino superior. 
 Por exemplo, a Colômbia que possui um IDH inferior ao do Brasil, mas que 
possui uma porcentagem de formação em ensino superior maior que a nossa.Isso 
é apenas um reflexo da desigualdade social que vivemos. O Brasil está no ranking 
dos 10 países mais desiguais do mundo, sendo o único país latino nessa posição.

Gráfico 2 - Distribuição da renda no Brasil

Disponível em: https://www12.senado.leg.br/. Acesso em: 12 jun. 2021.

Esse gráfico, por exemplo, deixa claro quem detém a maior parte da renda do Brasil. Todas 
as questões esclarecem as necessidades que temos de popularizar o acesso da educação.
 Os dados apontam para uma dificuldade das classes mais humildes atingirem o 
ensino superior, já que é necessário um preparo e disponibilidade de tempo e recursos 
para esse tipo de atividade.
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ECONÔMICO

 Sabemos que o Brasil está passando por uma 
grande crise econômica que afeta principalmente as 
famílias de baixa renda. Com a falta de oportunida-
des no mercado de trabalho, o aumento da inflação 
e a redução do auxílio emergencial, é de se esperar 
que essas famílias se sintam perdidas com a grande 
crise econômica do país. Dados do IBGE mostram 
que, no 3º trimestre de 2020, houve um aumento na 
taxa de desemprego, que atingiu 14,6%. Já no 4º tri-
mestre, o percentual baixou para 13,9%. Segundo a 
PNAD  (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios), as mais afetadas pelo desemprego são as mu-
lheres – cerca de 52,9% do total de desempregados. 
Por idade, pessoas de 25 a 39 anos são os mais afeta-
dos, com aproximadamente 35,3%. Em seguida, jo-
vens de 18 a 24 anos, com 29,4%. Na real situação 
da família brasileira, 50% das famílias de baixa renda 
são compostas por mães solteiras, na faixa dos 18 a 39 
anos de idade. Por falta de emprego, essas mulheres 
não conseguem investir em cursos pré-vestibulares.

GRÁFICO 1 - DESEMPREGO 

Disponivel em: https://www.ibge.gov.br/indicadores#desemprego
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 A inflação, assim como o desemprego, afeta prin-
cipalmente as famílias de baixa renda. Nos primeiros 
quatro meses de 2021, a inflação variou significativa-
mente. Em janeiro, o índice atingiu 0,25%; no mês de 
fevereiro, houve  um aumento brusco, para 0,86%; em 
março, 0,93%; e no mês de abril, a inflação subiu menos: 
0,31%. Com a redução do auxílio emergencial e o desem-
prego, a inflação teve maior impacto nas classes C e D.
           
    
“A inflação para as famílias com menor renda acumula 
uma alta de 2,5%. Ao mesmo tempo, a taxa para a clas-
se de renda mais alta é de 0,2%.” (ALEGRETTI, Laís. 

2021. Disponível em: BBC News Brasil)

Os programas gratuitos de cursos pré-vesti-
bulares, que recebem ajuda por meio de vaqui-
nhas online, também foram vítimas da corro-
são inflacionária: o dinheiro arrecadado muitas 
vezes não chega a manter as despesas do lugar.

 No início da pandemia, o governo liberou um 
auxílio para famílias de baixa renda. Mas não foi o bas-
tante e muita gente não conseguiu o benefício, o valor 
proposto não é o bastante para essas famílias se mante-
rem, já que o preço de alimentos e coisas para manter a 
moradia tiveram um grande aumento. No final de 2020 
o auxílio emergencial foi reduzido. O governo diminuiu 
o valor, deixando essas famílias que não possuem uma 
renda fixa sentirem o peso da crise econômica no país.
Em um país como o Brasil onde a moeda é desvalori-
zada, os impostos são altos e a qualidade de vida das 
pessoas de baixa renda não é uma das melhores, jovens 
buscam algumas alternativas para mudar a vida de suas 
famílias, e uma delas é entrando em uma universidade. 
Graças a alguns programas de pré-vestibulares gratui-
tos muitos jovens conseguem realizar esse sonho de ter 
uma boa educação e futuramente conseguir um bom 
emprego. Agora analisando os dados e visualizando 
a forma desses programas continuarem funcionando 
é fácil perceber que com a economia em crise, fica di-
fícil conseguir doadores ou patrocinadores, isso é um 
grande problema para manter a educação e garantir 
o futuro do jovem brasileiro. Dados do IBGE apon-
tam que cerca de 67,9 milhões de brasileiros recebe-
ram o auxílio emergencial, estimada em 211,75 mi-
lhões de habitantes em 2020, o auxílio destinou cerca 
de R$294 bilhões para ajudar famílias necessitadas. 
Ainda em 2020 o valor era de R $1.200 a R $1.800 e 
até duas pessoas da família poderiam receber, em 
2021 o presidente da república, Jair Bolsonaro, dimi-
nuiu o valor em parcelas de R$150, R$250 á R$375.
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Disponível em: https://www.ibge.gov.br/indicadores#ipca 

Gráfico 2 - INFLAÇÃO
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PROJETO DE LEI N.º 286-B, DE 2007 (Deputado Fe-
deral. Vicentinho Alves)

Determina a criação de cursinhos pré-vestibulares 
gratuitos, utilizando as salas de aula das escolas da 
rede de ensino público, nas condições que mencio-
na, e dá outras providências; tendo pareceres: da Co-
missão de Educação e Cultura, pela aprovação deste 
e do de nº 666/07, apensado, com Substitutivo (rela-
tor: DEPUTADO. WALDIR MARANHÃO); e da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
inconstitucionalidade deste e do de nº 666/07, apen-
sado (relator: DEPUTADO. LUIZ COUTO 2007.)

No Brasil, existem leis que visam a melhorar a edu-
cação no país. O Ministério da Educação (MEC) 
aprovou leis para garantir pré-vestibulares gratuitos.

POLÍTICO-LEGAL
Art. 1º. É o Poder Executivo autorizado a criar cursinhos pré-vestibula-
res gratuitos nas unidades que integram a rede de ensino público.

§ 1º. Fica permitido o uso das instalações de unidades que integram a 
rede de ensino público para o funcionamento de cursinhos pré-vestibu-
lares gratuitos que, comprovadamente, não tenham fins lucrativos, nem 
disponham de local próprio para ministrar aulas.

§ 2º. Para pleitearem o uso das instalações a que se refere esta Lei, os 
cursinhos pré-vestibulares gratuitos deverão comprovar regularidade de 
funcionamento.

Art. 2º. A permissão de que trata o artigo anterior será sempre concedi-
da a título precário e desde que não interfira no funcionamento normal e 
regular da unidade escolar.

Art. 3º. Os sistemas e estabelecimentos de ensino deverão regulamentar 
a forma com que os espaços serão cedidos e aproveitados.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Autoriza o Executivo a celebrar convênio com cursos pré-vestibulares, 
visando à implantação do programa MAIS-VESTIBULAR, junto a alu-
nos do ensino médio das escolas municipais”.

 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autoriza-
do a criar o Programa Municipal Mais-Vestibular para 
ofertar vagas em cursos preparatórios para vestibular.

 § 1º Para atingir os fins do programa previsto no 
caput deste artigo, o Poder Executivo poderá:

 I - firmar parcerias com organizações da socie-
dade civil; II - celebrar acordos de cooperação 
que não envolvam transferências de recursos pú-
blicos com pessoas jurídicas com fins lucrativos.

§ 2º Poderão participar do Programa Mais-Vestibular 
discentes de Ensino Médio da rede pública de ensino mu-
nicipal e estadual residentes no Município de São Paulo.

Art. 2°- As despesas decorrentes da execução des-
ta lei correrão por conta das dotações orçamen-
tárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamenta-
rá a presente lei, no que couber. Art. 4º - Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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DOS PRINCÍPIOS E FINS DA 
EDUCAÇÃO NACIONAL

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, ins-
pirada nos princípios de liberdade e nos ideais de soli-
dariedade humana, tem por finalidade o pleno desen-
volvimento do educando, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos se-
guintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanên-
cia na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divul-
gar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
II - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino; VI - gratuidade do ensino público em estabele-
cimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma 
desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;

Essas leis, garantem um futuro melhor para jovens com 
poucas condições financeiras de tentarem ingressar 
no ensino superior, com a ajuda de um pré-vestibular 
gratuito de qualidade, podendo assim prestar o enem, 
e outros programas que ajudam jovens a entrarem em 
universidade públicas como a USP. Onde muitos bra-
sileiros conseguiram melhorar sua qualidade de vida.
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 TECNOLÓGICO
 As novas tecnologias podem auxiliar os alunos 
futuramente, ainda mais em períodos de pandemia. 
Em abril de 2021, o canal de notícias da Rede Glo-
bo (G1) realizou uma matéria mencionando a com-
pra de tablets feita em 2020 pela Secretaria Munici-
pal da Educação de São Paulo, e deverá chegar para 
os alunos até agosto de 2021, um ano após a com-
pra de cerca de 465 mil tablets. Entrega que inicial-
mente seria concluída em dezembro de 2020, mas o 
prazo já foi alterado mais de três vezes pela gestão 
municipal. Estudantes que relatam dificuldades de 
acompanhar ensino remoto por falta de equipamentos.
Conforme noticiado pelo G1, um ano após o início 
das aulas online implementadas por causa da pan-
demia de coronavírus, alunos da rede municipal de 
São Paulo ainda não receberam os tablets para assis-
tir os conteúdos do ensino a distância (EAD). Sem 
computadores em casa e sem o equipamento prome-
tido pela gestão municipal, alunos de baixa renda 
veem a desigualdade crescer. Segundo o secretário 
municipal da educação Fernando Padula, os equipa-
mentos precisam ser configurados pelos funcioná-
rios das escolas antes de serem entregues aos alunos.
“Tem tablet que já foi entregue, tem tablet que 
precisa ser configurado. A equipe montou um ví-
deo tutorial para as equipes das escolas faze-
rem essa configuração. Além disso, tem uma equi-
pe visitando as escolas para fazer a configuração. 

Somente no final de outubro o Tribunal de Contas 
do Município (TCM) liberou o edital de licitação 
dos tablets após ajustes. O investimento da prefeitu-
ra foi de R$300 milhões. As aulas presenciais foram 
suspensas no dia 17 de março de 2020. Em abril, o en-
sino a distância foi implementado. As escolas chega-
ram a reabrir para atividades presenciais, mas as au-
las online estão mantidas em um modelo de ensino 
híbrido, que combina aulas presenciais e a distância.
Para um melhor aproveitamento do ensino à dis-
tância, seria interessante desenvolver um conteú-
do específico de estudo, focado nas principais maté-
rias de vestibulares, tudo de forma gratuita. E com o 
tempo, realizar campanhas e vaquinhas on-line que 
intensifiquem a visibilidade dessas novas tecnolo-
gias que estão cada vez mais adeptas à educação. 

Tem um outro grupo que já tem o tablet, mas não tem o 
chip, além disso, tem a configuração para que o tablet 
seja usado rigorosamente usado em questões pedagó-

gicas e não consuma a banda que a secretaria paga para 
os alunos. Se não tiver nova restrição que impeça as 
fábricas de trabalhar em seu ponto máximo, em agos-
to estará toda completada a entrega", afirma Padula.
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5 PESQUISAS DE MERCADO 

5.1 Problema de pesquisa

Os jovens pobres do Brasil não estão ingressan-
do no ensino superior pois desconhecem a existên-
cia de cursos preparatórios gratuitos? Como im-
plementar um ensino gratuito e de qualidade para 
estudantes que, em sua maioria, são de origem pe-
riférica e com poucos recursos adquiridos volta-
dos para a educação? E dessa maneira, consegui-
riam ingressar em ensinos superiores de qualidade?

5.2 Objetivos primários e secundários
 
a.Diagnosticar quais são as dificuldades que os impe-
dem de ingressar no ensino superior;
 
b.Identificar se os jovens pertencentes às classes D e 
E estão cientes da existência de cursos preparatórios 
gratuitos.

5.3 Hipóteses

  Os jovens em questão, possuem dificuldade no 
acesso à informação, bem como pouco tempo disponí-
vel para estudar devido à falta de estrutura familiar e 
financeira;

Os cursinhos populares ainda são pouco conhecidos 
pelos jovens de classe média baixa;

 

5.4 Tipo de Pesquisa (exploratória, descritiva, ca-
sual etc)
Exploratória.
 
5.5 Metodologia de Pesquisa (qualitativa, quan-
titativa, observação etc)
Quantitativa.
 
5.6 Método de Coleta de Dados (pessoal, telefo-
ne, digital etc)
Formulário digital.
 5.7 Amostragem
Nossa amostragem é composta por 273 pessoas que 
responderam ao formulário que contém as perguntas 
do tópico abaixo.
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Os jovens não conhecem os programas do governo 
de incentivo a educação, como PROUNI, FIES, SISU 
e PRAVALER, então acabam não recorrendo ao pré-
-vestibular, por acreditar que não conseguirão ingres-
sar em uma universidade;

  Os jovens de baixa renda possuem uma rotina 
intensa por necessidade, e nem sempre conseguem es-
paço nessa rotina para se dedicarem aos estudos;

Muitos acreditam que uma formação no ensino supe-
rior não é mais a melhor forma de melhorar sua condi-
ção financeira.



5.8. FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
 
1.Qual é a sua idade?

2.Você fez/faz ensino médio em uma escola?

3.Qual a renda mensal da sua casa? (Soma de todas 
as fontes de rendas da casa, inclusive trabalhos infor-
mais)

4.Você estuda?

5.Você acredita que a faculdade pode melhorar consi-
deravelmente a sua situação financeira?

6.Você sabe como funcionam os programas como 
PROUNI, FIES, SISU, PRAVALER?

7.Como é a sua rotina no dia a dia?

8.O que você pensa sobre cursinho pré-vestibular?

9.SE VOCÊ FEZ CURSINHO, coloque o nome dele 
aqui e a região onde você estudou:

10.Hoje, o que te impede de fazer uma faculdade? 

11.Você sabe o que são os cursinhos populares?

12. Já ouviu falar de algum desses cursinhos?
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 Atualmente existe um movimento nas esferas 
públicas e privadas da sociedade que consiste em reco-
nhecer, analisar e buscar propor soluções para os muitos 
problemas da educação brasileira. No que diz respeito 
ao ensino superior, um dos problemas mais urgentes 
que encontramos hoje é a dificuldade que as pessoas, 
principalmente as de baixa renda, têm em acessar essa 
etapa de ensino. Dados do Censo da Educação Superior 
de 2019, realizados pelo Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
apontam que o percentual de novas vagas ocupadas no 
ensino superior, no ano de 2019, é equivalente a 26,7%, 
ou seja, de todas as vagas abertas no ensino superior 
no ano de 2019 apenas 26,7% delas foram ocupadas.

Ao longo dos anos muitas soluções surgiram para ten-
tar lidar com o problema de acesso à educação supe-
rior, dentre elas temos programas de financiamento 
estudantil do governo e cursinhos populares que são 
pensados especificamentes para ajudar pessoas que 
não tenham condições financeiras de pagar pela facul-
dade ou que não tenham condições de pagar por um 
curso pré-vestibular. Sendo assim, este trabalho fez 
uma pesquisa com 273 pessoas com o objetivo de ve-
rificar a relação dessas pessoas com o ensino superior, 
com os programas de financiamento estudantil do go-
verno e com os cursinhos populares, além de buscar 
compreender de que forma a realidade dessas pesso-
as influencia na relação delas com o ensino superior.  
A pesquisa foi realizada através de formulário onli-
ne com 11 perguntas com o conteúdo das perguntas 
variando de questões socioeconômicas a questões 
específicas relacionadas aos programas de financia-
mento e cursinhos populares, além de as pessoas que 
responderam a pesquisa tem idade entre 15 e 53 anos. 

Reconhecendo então a dificuldade que as pessoas têm 
em ingressar no ensino superior buscar a origem dessa 
dificuldade se faz parte fundamental no processo de su-
perar essa dificuldade. A partir daí, é importante reco-
nhecer que a educação, presente em qualquer nível de 
ensino, é um reflexo da nossa sociedade e, também, é um 
reflexo dos problemas da nossa sociedade. Em síntese 
temos que entender que a nossa organização social de-
termina diretamente os problemas que vamos encon-
trar na nossa educação, como por exemplo o problema 
de acesso ao ensino, desta forma qualquer proposta de 
solução para esses problemas precisa levar em consi-
deração a realidade material em que as pessoas estão 
inseridas e, para além disso, precisa se propor a mudar 
essa realidade “(...) já temos afirmado que a educação 
reflete a estrutura do poder” (FREIRE, 2019, p.86). 
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5.9 GRÁFICO COM OS PRINCIPAIS RESULTADOS



Gráfico 1 - Resposta à pergunta: “Você acredita que a faculdade pode me-
lhorar consideravelmente a sua situação financeira?”.

O gráfico 1 representa as respostas das pessoas à pergunta: 
“Você acredita que a faculdade pode melhorar considera-
velmente a sua situação financeira?”. Das 273 pessoas que 
responderam a pesquisa apenas 163 responderam essa per-
gunta de forma que 75,2% delas acreditam que a faculdade 
pode melhorar a sua situação financeira, enquanto 17,4% 
acredita na possibilidade de melhorar a sua situação finan-
ceira através da faculdade, porém veem uma dificuldade em 
entrar na faculdade.  Esses dados podem ser considerados 
um pequeno recorte da nossa sociedade que enxerga no ensi-
no superior uma chance de obter empregos que exigem uma 
qualificação melhor e portanto uma remuneração melhor..
O gráfico 2 apresenta as respostas para a pergunta: “Você 
estuda?” de forma que 50% das pessoas que responde-
ram que no momento já estão cursando a faculdade, en-
quanto 14,8% estão fazendo algum tipo de curso técnico 
e 13,6% ainda estão cursando o ensino médio. O fato de 
14,8% das pessoas entrevistadas estarem fazendo técnico 
representa um movimento crescente por parte das pes-
soas na nossa sociedade que é devido ao fato de o ensi-
no superior ser de muito difícil acesso ou até inacessível 
essas pessoas estão procurando no ensino técnico uma 
forma mais viável de melhorar a sua qualificação profis-
sional e, portanto, melhorar a sua condição financeira. 

Fonte: Produção dos Autores. 
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Gráfico 2 - Resposta à pergunta: “Você estuda?”.

Fonte: Produção dos Autores. 



Gráfico 3 - Resposta à pergunta: “Como é a sua rotina no dia a dia?”. 

O gráfico 3 representa a resposta à pergunta: “Como é a 
sua rotina no dia a dia?”
Dos que responderam essa pergunta 79,6% colocaram os 
estudos como parte da sua rotina, esses dados eram es-
perados já que quase 80% das pessoas que responderam 
essa pergunta estão matriculadas em alguma etapa de 
ensino. Mas para além disso o trabalho e os afazeres do-
mésticos estão muito presentes na realidade das pessoas 
que responderam essa pergunta, de tal forma que numa 
análise superficial esses dados podem representar o fato 
de que atualmente a maior parte dos brasileiros precisa 
dividir os estudos com outros afazeres de forma que uma 
possibilidade para a dificuldade que as pessoas têm em 
acessar o ensino superior pode estar no fato de que elas 
não conseguem se identificar integralmente aos estudos. 

Fonte: Produção dos Autores. 
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Em seguida vamos tentar entender de que forma a re-
alidade desses 50% que responderam que já estão na 
faculdade afeta a experiência deles na faculdade, além 
de tentar entender de que forma a realidade dos 13,6% 
que responderam que ainda estão no ensino médio 
afeta a busca deles pelo ingresso no ensino superior.



Gráfico 4 - Resposta à pergunta: “Hoje o que te impede de fazer faculdade?”. O gráfico 4 representa a resposta à pergunta:
 “Hoje o que te impede de fazer faculdade?” e como já veri-
ficado anteriormente aproximadamente 50% dos que res-
ponderam já estão fazendo faculdade, porém, entre aqueles 
que não estão fazendo, vemos que a dificuldade principal 
em relação ao ingresso na faculdade está no dinheiro. O 
fato de o dinheiro ser colocado como um problema central 
no acesso ao ensino superior quando comparado com o 
fato de que as pessoas acreditam no ensino superior como 
uma possibilidade de melhorar a sua condição financeira 
revela uma dicotomia da nossa sociedade, que é: a faculda-
de pode melhorar a vida financeira das pessoas, porém para 
fazer faculdade tem que ter dinheiro. Além disso, outros 
problemas apontados foram a falta de tempo para estudar, 
que está em sintonia com o fato de que o trabalho e afaze-
res domésticos ocupam boa parte do tempo dessas pessoas. 

Fonte: Produção dos Autores. 
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Gráfico 5 - Resposta à pergunta: “Você sabe o que são os cursinhos populares?”.

Fonte: Produção dos Autores. 
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Gráfico 6 - Resposta à Pergunta: “Você sabe como funcionam os programas como 
PROUNI, FIES, SISU, PRAVALER?”. 

Fonte: Produção dos Autores. 
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Cursinhos populares e os programas de financiamento es-
tudantil, como já discutidos anteriormente, tem o objeti-
vo de tentar solucionar o problema de ingresso no ensino 
superior. Os gráficos 5 e 6 ilustram a relação das pessoas 
que responderam essa pesquisa com essas ambas as ten-
tativas de solução. De fato a maioria conhece e entende 
como funciona tanto os programas de assistência como os 
cursinhos populares, porém analisando as respostas como 
um todo vemos que conhecer esses programas não basta, 
pois a maioria ainda que conheçam não conseguem, por 
falta de tempo, se dedicar efetivamente a esses programas. 
Por fim, a pesquisa só reforça a necessidade de políti-
cas públicas que venham a subsidiar não só o ingres-
so dessas pessoas, mas também a permanência delas 
no ensino superior.  Ressaltando que resolver os pro-
blemas que envolvem a educação envolve também re-
solver problemas como desigualdade social, proble-
mas de moradia, saneamento básico, alimentação e etc. 
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ANÁLISES
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Análise swot



Forças X Oportunidades
 

O grande número de colaboradores voluntários e pú-
blico engajado nos abre um leque de opções para ações 
de marketing, como sorteios e divulgações. Além de ser 
uma maneira de conseguirmos verba, através de doações, 
arrecadações e vaquinhas, que, ao longo da história da 
Rede Emancipa, se mostraram efetivas e bem sucedidas.
O crescimento de partidos de cunho social auxilia no 
desenvolvimento de políticas públicas voltadas para 
a educação e que incentivam movimentos como o 
Emancipa. Com a tecnologia se tornando mais acessí-
vel, como o preço da internet e de smartphones, além 
do aumento do consumo do mundo digital, ocasiona-
do pela pandemia, a educação digital está numa cres-
cente. A rede começou a pouco tempo seu conteúdo 
online e o mesmo pode vir a se tornar um dos carros 
chefes do movimento.

Forças X Ameaças 

Mesmo com a crescente do acesso à tecnologia e ao 
mundo digital, uma grande parcela do público alvo ain-
da não tem acesso a essas tecnologias, dificultando a in-
teração com o movimento e o acesso às aulas numa pan-
demia que impede o encontro presencial. Fraquezas X 
OportunidadeCom a crescente nas políticas públicas 
voltadas para a educação, graças ao crescimento dos 
partidos políticos com enfoque social, a estrutura físi-
ca do cursinho e incentivos fiscais tendem a melhorar.
 

Fraquezas X Ameaças 

O baixo incentivo do governo Bolsonaro na edu-
cação auxilia para que a estrutura do cursinho fi-
que precária. A alta no desemprego agravada pela 
pandemia mundial e o pouco poder monetário do 
cursinho, dificulta que haja um auxílio aos volun-
tários, que acabam deixando de poder auxiliar com 
o seu trabalho.

O pouco poder monetário do movimento pode ser 
contornado graças ao grande engajamento do públi-
co, que constantemente auxilia com doações, vaqui-
nhas e trabalho voluntário.

Fraquezas X Oportunidade

Com a crescente nas políticas públicas voltadas 
para a educação, graças ao crescimento dos parti-
dos políticos com enfoque social, a estrutura física 
do cursinho e incentivos fiscais tendem a melhorar.
O pouco poder monetário do movimento pode ser 
contornado graças ao grande engajamento do público, 
que constantemente auxilia com doações, vaquinhas e 
trabalho voluntário.

ANÁLISE SWOT CRUZADA 
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Beatriz tem 19 anos e atualmente trabalha na área de 
telemarketing como atendente. Ela concluiu o ensi-
no médio há dois anos e tem o sonho de ingressar em 
uma universidade para que assim, consiga ascender fi-
nanceiramente na nossa sociedade. As redes sociais 
que mais utiliza são o Instagram, Facebook e Tik Tok.
Seus maiores desafios são conciliar estudo, trabalho e afa-
zeres domésticos e o difícil acesso a internet, bem como 
seu aparelho celular que é antigo e trava constantemente.
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Planejamento
7.1 PROBLEMA DE MARKETING 

Apesar da Rede Emancipa atender em larga escala di-
versos estados do país, ainda assim teve dificuldades 
para conquistar novas matrículas durante a pandemia 
de COVID-19, e para agravar a situação, perdeu cerca de 
48% dos seus alunos matriculados durante esse período. 
Hoje sua principal forma de se conectar com esse pú-
blico é através dos meios digitais, mas uma das caracte-
rísticas no nosso público-alvo é a dificuldade de aces-
so constante a internet banda larga e a smartphones. 
Dessa forma, uma parcela do nosso público não 
está sendo atingida pelas comunicações, ou por 
não termos uma frequência nas redes sociais con-
sistente ou por não usarmos outros formatos para 
transmitir as informações das nossas atividades.

7.2 OBJETIVOS DE MARKETING

Atrair jovens que não conhecem a Rede emancipa ou que 
abandonaram o cursinho pré-vestibular, utilizando-se 
dos meios on e off para se conectar com eles e recuperar 
os 48% de alunos que perdemos durante a pandemia. 

7.3 PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO

Falta de posicionamento de marketing inteligente 
nas redes sociais, inconstância na produção de conteú-
do, falta de identidade por parte do público-alvo, cau-
sando falta de aderência do cursinho pré-vestibular.
Falta de centralização das informações atualizadas 
em um site ou portal.

Outra dificuldade é o fato de uma parcela do públi-
co-alvo não possuir acesso intenso aos meios de co-
municação comuns à sua geração, como smartphone e 
banda larga, e assim não ser atingido pelas ações desen-
volvidas exclusivamente para as plataformas digitais.  

7.4 OBJETIVO DE COMUNICAÇÃO

Transmitir o poder que há no trabalho desenvolvi-
do pela Rede Emancipa e a sua atuação como agente 
transformador do futuro educacional e social do Brasil.

7.5 APENAS INDICAR O MERCADO-AL-
VO / SEGMENTAÇÃO / PERSONA DEFI-
NIDOS EM “6.2 ANÁLISE ESTRATÉGICA” 

O mercado de atuação escolhido foi o merca-
do da educação, com foco no segmento de cur-
sinhos preparatórios para os vestibulares.
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Posicionamento
1.Proeminência – A Rede Emancipa é um movi-
mento político social de viés educacional que bus-
ca preparar jovens de baixa renda para conquista-
rem vagas e bolsas de estudo no ensino superior.

2.Imagem - A maior rede de cursinhos pré-
-vestibulares gratuita do Brasil. É política, cla-
ramente ativista e luta pela equidade no prepa-
ro educacional para as classes menos favorecidas, 
de forma completamente voluntária e gratuita.

3.Desempenho – Presente em mais de 50 cida-
des brasileiras, a Rede Emancipa conta com profis-
sionais dedicados e solidários, que recebem treina-
mento prévio para atender os alunos com empatia e 
qualidade. São mais de 20.000 alunos que já passa-
ram pelos cursinhos da Rede Emancipa, e todos os 
recursos são empregados na busca das aprovações.

4.Sensações – Busca despertar nos consumidores o 
pertencimento, a inclusão e o senso de busca por igualda-
de. Potencializa os sonhos dos jovens periféricos e viabi-
liza a capacidade de lutar pelo futuro que eles almejam.

5.Julgamento – A Rede Emancipa é um movimen-
to político social que está continuamente lutan-
do pelo acesso a educação de qualidade para todos. 
Ela preza por uma juventude politizada e envolvi-
da com as causas sociais de forma colaborativa para 
que o direito ao ensino superior chegue a todos. 

6.Ressonância – Buscando estabelecer uma relação 
de confiança com os alunos, a Rede Emancipa dese-
ja ser uma catapulta para lançar a juventude para lu-
gares cada vez mais altos dentro da nossa sociedade, 
construindo um ambiente de comunidade e acolhi-
mento, reforçando o princípio de consciência coletiva.
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ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE MARKETING E 
COMUNICAÇÃO INTEGRADA
8.1 Campanha de matrículas

Construiremos um processo para incenti-
vo de novas matrículas, e começaremos o atra-
vés da reabilitação de um dos principais meios 
de comunicação da Rede Emancipa, que é o site. 

8.2 Reativação do site

É muito importante nesse momento de matrícu-
las que as informações estejam centralizadas e atu-
alizadas, em um espaço que transmita segurança.
Sendo assim, reativaremos o site e atua-
lizaremos as informações sobre a abertu-
ra da próxima campanha de matrículas

8.3 Cronograma de postagens

Apesar de possuir um bom engajamento, não há con-
sistência na produção de conteúdo para as redes sociais 
até o momento. Por se tratar de um trabalho voluntário, 
nem sempre há um norteamento de estratégia digital.

Sendo assim, iremos desenvolver um crono-
grama alinhado com os objetivos da campa-
nha: se aproximar do público jovem, acolhê-
-los e motivá-los na luta em busca da aprovação.

Construiremos três tipos de conteúdo: - Informativos: 
falando sobre a Rede Emancipa e as frentes em que ela 
atua, trazendo informações sobre os cursinhos e áreas 
que ela atende, como o serviço é prestado e tudo o que 
for pertinente para o convencimento do futuro aluno;

-De convencimento: Post’s diretos com 
CTA’s, contando com técnicas de copywri-
ting de vendas, para gerar desejo pela matrícula; 

-De influência: Contaremos com depoimen-
tos, vídeo com dicas rápidas, cortes de entre-
vistas com influenciadores que estarão en-
volvidos com as causas defendidas pela Rede 
Emancipa e ex-alunos que conquistaram a aprovação
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Marketing de influência
Contaremos com o apoio de um pequeno time de influenciado-
res notáveis, que ou atuam diretamente no setor social em fa-
vor da educação inclusiva, ou são figuras de destaque no tema. 
Além de produzirem conteúdo para as nossas redes sociais em 
formato de vídeos e depoimentos, eles estarão no nosso even-
to de lançamento das matrículas para uma roda de conver-
sa com aqueles que entenderam a grandeza da sua história.
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Eduardo Lyra 
@edulyragf @gerandofalcões 
+ 172K de seguidores
Empreendedor Social | CEO da Gerando 
Falcões

Nathi Finanças
@nathifinancas
+ 440K de seguidores
Youtuber | Infoprodutora

Conhecido pelo jargão, que se tornou a meta da Ge-

rando Falcões: “Vamos transformar a pobreza da fa-
vela em peça de museu”, Edu Lyra é não somente um 
entusiasta da luta pelo fim da desigualdade social atra-
vés da formação de jovens e adultos, como também um 
brilhante executivo representante de uma das ONG’S 
mais  famosas e promissoras do país, a Gerando  Falcões.   

Mas, um  dia, Edu   Lyra  foi nossa persona. Um  jovem  preto, 
de uma  comunidade no interior   de São Paulo, que bus-
cava  uma  oportunidade   para   crescer. E é através dessa 
narrativa que iremos conecta-lo com o nosso  objetivo.

Especialista em finanças pessoais para pessoas 
de baixa renda, Nathalia Rodrigues, nem sempre 
teve tanto conhecimento em uma área tão elitizada. 
Nascida na comunidade de Nova Iguaçu, no Rio de 
Janeiro, até o ano de 2018 ela trabalhava como ven-
dedora de cartões de crédito em uma loja de sapatos. 
Cresceu na internet quando entrou na faculdade de 
administração e percebeu que na internet não tinham 
conteúdos financeiros educativos que realmente se 
encaixavam na realidade das pessoas de baixa renda.
Se tornou uma referência no assunto e já trans-
formou a vida financeira de mais de 300 mil 
pessoas através do seu canal no Youtube. 
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Nathaly Dias
@blogueiradebaixarenda
+ 240K de seguidores
Influencer | Empreendedora

Conhecida nas redes como “Blogueira de baixa ren-
da”, é uma jovem periférica (Morro do Banco – RJ), que 
entrou na internet um lugar para compartilhar a sua 
realidade e as suas conquistas e ser acolhida e apoiada. 

Depois de acompanhar as redes de diversas in-
fluenciadoras, que viviam uma realidade com-
pletamente irreal comparada com a dela, perce-
beu que o marketing de influencia não parecia 
ser um lugar para ela, apesar de sonhar com isso.

Aos poucos ela criou uma comunidade de jo-
vens de baixa renda como ela, que se identifica-
vam com a realidade que ela mostrava. E assim 
ela foi crescendo, conseguiu a atenção de grandes 
marcas, e investimento para os seus negócios. 

Gabrielly Sadovski
@gasadovski
+ 130k de seguidores 
Influenciadora | Trainee Ambev

Depois que um vídeo dela, “O que eu aprendi sen-
do pobre em uma faculdade de elite”, estou no Ti-
kTok atingindo quase 2 milhões de visualizações, 
Gabrielly se tornou um símbolo da luta do bolsis-
ta brasileiro dentro das universidades particulares. 

Formada na FGV, compartilha nas suas redes a 
gratidão pela conquista, já que ela como jovem ne-
gra, moradora da zona lestes de São Paulo, estu-
dante de escolas públicas a vida inteira, não te-
ria conseguido através da renda da sua família. 
Hoje ela é  Trainee da Ambev, já conquistou 
bolsas internacionais de  intercâmbios edu-
cacionais, e participou re centemente de um 
quadro do Caldeirão do Hulk, na Rede Globo, fa-
lando sobre a sua jornada pela educação inclusiva.
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Evento de lançamento 
da matrícula
Para atrair novos alunos, o evento terá dois 
momentos: uma conversa com influenciado-
res que falam sobre a educação como ferramen-
ta de transformação e as matrículas express.

Acontecerá no dia 15/01/2022, às 16h na Casa Eman-
cipa, sede do movimento, localizada na Avenida Dona 
Belmira Marin, 565 – Parque Grajaú  (SP) e será trans-
mitida ao vivo em todas as demais unidades da rede. 

Tudo acontecerá de forma simultânea em todos os luga-
res, primeiramente a roda de conversa com os influen-
ciadores e em seguida a abertura das matrículas express. 

Todas as dependências dos cursinhos Emanci-
pa são cedidas, e são sempre  escolas, faculda-
des, ambientes onde há uma estrutura básica 
para  as aulas  e  poderão  transmitir o evento com 
os  seus próprios recursos, já que durante a pan-
demia eles conseguiram se paramentar para isso. 
Na sede, onde o evento presencial com os influenciado-
res irá acontecer, contaremos com a estrutura existen-
te na casa, com um trabalho intensivo de PDV, onde os 
próprios professores, coordenadores e ex-alunos que 
toparem participar do projeto serão os promotores 
da Rede Emancipa e realizarão as matrículas de for-
ma manual, em fichas de papel que a Rede já possui. 

É importante ressaltar que a atuação dos promotores 
deverá ser inteligente e completa, tirando todas as dúvi-
das do estudando, ouvindo-o e trazendo soluções para 
as dificuldades que ele apresentar. Todos os cenários 
devem ser avaliados e relatados. E ao fim, o engajamen-
to é indispensável para convencê-los a matricular-se. 

CUSTOS COM O EVENTO:

Toda a estrutura, o celular que fará a transmissão e 
os microfones que serão utilizados, as cadeiras onde 
os convidados irão sentar, as fichas que serão preen-
chidas, são materiais ou que a rede já possui ou se-
rão cedidos de forma voluntária pelos voluntários, 
logo, não haverá custos para a realização do mesmo. 

Por se tratar de um movimento social com baixos va-
lores para investimento, criamos formas de construir 
a ação com o menor custo possível, e investir tudo 
o que temos em mídia para atrair os futuros alunos
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A pandemia trouxe a impossibilidade de haver aulas 
presenciais na Rede Emancipa, já que o cursinho con-
tava com salas cheias com dezenas de alunos, e não 
havia orçamento para realizar todas as adaptações ne-
cessárias. O Emancipa então começou a produzir con-
teúdos onlines e a disponibilizar aulas pela internet.
A ideia é promovermos uma maior penetração no 
mercado da educação digital, desenvolvendo mini 
cursos certificados, bem como módulos de curso vol-
tados para matérias específicas. Assim como trazer 
todas as aulas pré vestibulares gravadas, com o com-
plemento de lives interativas para sanar as dúvidas.
Com a crise econômica e a alta no desemprego, mui-
tos estudantes acabam perdendo a oportunidade de 
estudar, tendo como mais nova prioridade o próprio 
sustento e da sua família. Muitos voluntários são an-
tigos alunos e estudantes universitários e ,com a crise 
econômica e a alta no desemprego, acabam impedi-
dos de se voluntariar pela necessidade do seu próprio 
sustento e de colocar comida na mesa.

7.2 Análise Estratégica
Mercado-Alvo

O mercado de atuação escolhido foi o mer-
cado da educação, com foco no segmento da 
educação online e à distância durante o pe-
ríodo pandêmico em que o país se encontra.

Segmentação

Jovens de 17 a 25 anos, que estudam ou que te-
nham estudado em escola pública e que pos-
suam renda de até dois mil reais mensais.
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Matriz Ansoff 
PENETRAÇÃO DE MERCADO



Ao observar a Matriz Ansoft percebemos que a Rede 
Emancipa está encaixada na posição de penetração de 
mercado. Diante das nossas propostas e objetivos tra-
çados, pretendemos adentrar cada vez mais o mercado 
da educação no Brasil, possibilitando que mais jovens 
em situação de vulnerabilidade conheçam a atuação da 
Rede Emancipa, e as possibilidades que eles a eles são 
concedidas após consumirem o cursinho pré-vestibular.
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CRIAÇÃO
9.1 DIFERENCIAL
A maior rede de cursinhos populares sem fins 
lucrativos, que proporciona educação para jo-
vens de baixa renda em diversos estados do país.  

9.2 AFIRMAÇÃO BÁSICA
É um cursinho pré-vestibular gratuito, que 
prepara jovens periféricos para terem acesso 
as universidades públicas e privadas e atingi-
rem a ascensão social e estabilidade financeira. 
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CONCEITO CRIATIVO

CRIATIVO CRIATIVO
CRIATIVO CRIATIVO

CRIATIVO CRIATIVO
CRIATIVO CRIATIVO

CRIATIVO
CRIATIVO

CRIATIVO
CRIATIVO

PEÇA CONCEITO
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Curtir

COMPARTILHAR

insta

Comentar

#redeemancipa

#redeemancipa

#redeemancipa

like
#redeemancipa
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LAMBE

LAMBE

LAMBE

LAMBE

LAMBE
LAMBE

LAMBE
LAMBE

LAMBE
LAMBE

LAMBE

LAMBE

LAMBE
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Site
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9.4 DEFESA DE CRIAÇÃO

O pobre já nasce com o seu lugar definido. Somos os filhos de 
operários, faxineira, pedreiros, babás... E sempre cabe mais um. 
Sempre há necessidade e espaço para quem nasceu sem opção. 
A elite diz "Se coloca no seu lugar" e nós por muito tempo 
assim o fazíamos. Mas, a educação e as políticas públicas 
nos permitiram entender que nós somos grandes demais 
para ficar nesse lugar.  O nosso lugar é onde nosso sonho 
alcançar, e não há espaço para nós no jugo da pobreza.
Por isso, enaltecemos o conceito: “Você nasceu pra ser grande!”, 
despertando a grandeza adormecida dentro desses jovens. 
Para construir a identidade visual da nossa campanha, 
usaremos como inspiração elementos presentes nos dis-
cos de grandes rappers brasileiros dos anos 90, como
Racionais, Mc Bill, Thaíde e Sabotage. Destrinchamos esse 
processo abaixo:

Utilizaremos a mesma opacidade das 
fotos dos discos do Racionais;

A favela como elemento visual ao 
fundo, como no icônico disco do Sa-
botage, “Rap é compromisso”;

O estilo colagem do disco do 
MV Bill, rapper que obteve 
sua ascensão nos anos 90;

O contraste das cores e as 
letras em destaque no disco 
do Thaide
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mídia 
PÚBLICO ALVO

A campanha foi desenvolvida com dois públicos 

principais. O primeiro público é formado a partir 
de uma lista de leads passada pela Rede Emancipa, 
nela estão presentes as informações de contato dos 
alunos que deixaram a instituição durante o perío-
do de pandemia. O segundo público é formado por 
um público semelhante aos dos alunos atuais da ins-
tituição, jovens de 16 a 25 anos, que residam próxi-
mos às unidades Emancipa, que tenham interesse 
em ingressar em uma universidade e de baixa renda.

VERBA DA CAMPANHA

Foi arrecadado o montante de R$19.000 através 
de vaquinhas e doações. Por se tratar de um orça-
mento baixo, o mesmo será otimizado para con-
seguirmos o menos CPA (custo por aquisição) 
possível. Esse investimento será totalmente dire-
cionado para uma estratégia digital, com maior foco 
nas redes sociais. O restante das mídias offlines se-
rão adquiridas através de voluntariado e parcerias.

PRAÇAS DA CAMPANHA

Com um orçamento baixo, não será possível cobrirmos 
todas as praças onde existem unidades Emancipa, já 
que a mesma está presente em mais de 50 cidades. Desse 
modo, serão selecionadas as 3 praças que tiveram maior  
perda  de alunos, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. 

PERÍODO DA CAMPANHA

A campanha irá durar 2 meses (60 dias), que 
irão ocorrer entre dezembro de 2022 e janeiro de 
2023. O período foi pensado para englobar o fi-
nal do ano letivo, assim conseguimos trabalhar 
melhor o planejamento dos estudantes.

DESAFIOS DE MÍDIA

Um dos maiores desafios dessa campanha se dá a par-
tir da dificuldade de acesso a computadores/celula-
res e internet por parte do público alvo. Grande par-
te das famílias de baixa renda tendem a dividir um 
único aparelho celular, o que dificulta a questão de 
segmentação por parte das plataformas de mídia. Daí 
surgiu a estratégia de recuperação de alunos, utili-
zando as informações de contato fornecidas pela ins-
tituição, conseguimos focar o nosso orçamento de 

maneira mais objetiva para impactar esses jovens.
Dessa maneira, a ideia vai além de apenas otimizar o orça-
mento, mas também auxiliar essas pessoas e tentar enten-
der o problema que levou cada jovem a deixar a instituição.
Para combater o desafio de baixo budget disponí-
vel, as rádios comunitárias e os lambe lambes se-
rão essenciais, pois conseguem atingir o público 
no seu dia-a-dia e de maneira hiper segmentada.

OBJETIVO DE MÍDIA

Nosso objetivo principal é a aquisição de 960 alu-
nos. Planejamos que esse número seja compos-
to por cerca de 80% dos estudantes que dei-
xaram a instituição e 20% de novos alunos.
No total, 80% dessa meta é projetada para ser alcançada 
através da estratégia digital, ou seja, 768 alunos. Des-
sa maneira possuímos uma meta de CPA de R$24,73.

ALCANCE: 
FREQUÊNCIA MÉDIA:
CONTINUIDADE:
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ESTRATÉGIA DE MÍDIA

Diante do baixo orçamento e da necessidade de 
meios offline, encontramos soluções que aten-
dam de algum modo a demanda de divulga-
ção da campanha, que aumento o alcance e ao 
mesmo tempo, atinjam públicos que não con-
seguem ter tanto acesso ao online, que é o caso 
de uma parcela do público-alvo em questão. 

Os meios offline que escolhemos são as rádios 
comunitárias, popularmente conhecidas como 
“Rádio-poste”, e cartazes no estilo lambe-lambe.

As “Rádio postes” que citamos não são trans-
mitidas no sistema radiofônico tradicio-
nal (AM e FM), mas são uma forma de co-
municação inteligente que acontece dentro 
das comunidades, onde megafones são dis-
tribuídos entre as vielas, para que informa-
ções importantes cheguem até os moradores. 

Por serem comunitárias, não há custos para di-
vulgar serviços sociais para a comunidade, via-
bilizando o uso desse formato de divulgação. 

Para sermos mais assertivos, selecionamos 
dois horários para que a mensagem seja trans-
mitida: Uma hora antes e uma hora depois 
dos períodos escolares do ensino médio, as-
sim é mais provável que o público a ser atin-
gido esteja saindo para a escola ou voltan-
do da mesma, e escute a mensagem na rua. 

As rádios selecionadas foram: 

Voz do Povo - Ceilândia Sul (Ceilândia) Brasília 
DF

MAIS FAVELA - Floresta - BH

RÁDIO MULHER – COMPLEXO DO ALE-
MÃO

RÁDIO SANTA MARTA – MORRO SANTA 
MARTA

RÁDIO MARÉ MANSA – FAVELA DA MARÉ

RÁDIO KATANA – FAVELA DA ROCINHA

RÁDIO HELIÓPOLIS – FAVELA HELIÓPO-
LIS

RÁDIO POSTE – SÃO PEDRO DOS FERROS/
MG
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E o lambe-lambe é uma formato de baixo orçamen-
to, fácil reprodução e instalação e ainda temos um fa-
tor facilitador: A Rede Emancipa tem o apoio da Grá-
fica Realize, que oferece oficinas aos finais de semana 
para alunos e voluntários em geral da Rede, e uma das 
oficinas em questão é a oficina de “Lambe-Lambe”.
Eles fornecem o material necessário, curadoria cria-
tiva e instruções de instalação. Nosso objetivo é colo-
car esses cartazes nas comunidades próximas às filiais 
de São Paulo, que é onde a gráfica consegue atender.
Para isso, contaremos com o trabalho dos alunos e 
professores, que serão responsáveis pela distribui-
ção e instalação dos mesmos. Devido a lei “Cida-
de Limpa” não podemos colocar os cartazes em es-
paços públicos, então, distribuiremos em escolas, 
pequenos comércios, associação de moradores, igre-
jas e todo local com alto nível de tráfego de pessoas.
A estratégia de mídia será constituída por 2 pilares princi-
pais, o primeiro pilar visa impactar os alunos perdidos na 
pandemia, já o segundo pilar visa prospectar novos alunos. 
Iremos utilizar 3 canais principais para alcançar es-
ses pilares: mídia digital (Meta Bunsiness), lam-
be lambe e rádios comunitárias.Na parte do digi-
tal, iremos ter duas campanhas, uma de Lista de 
Público Personalizado e outra de Público de Interesses.

Campanha 1 - Público de Interesse

Objetivo: Geração de Cadastros
Idade: 18 a 25
Praça (cidades): RJ, SP, MG
Pessoas que correspondem a: Interesses: Faculdade ou 
Curso pré-vestibular
Expansão do direcionamento detalhado: Desativado In-
vestimento: R$ 5.000
Duração: 01/12/2022 a 31/01/2023
Tamanho estimado do público: 3.600.000 - 4.300.000
 
Resultados Estimados:
Alcance diário estimado: 7.500
Cadastros diários estimadas: 26
Penetração total estimada: 11%

Campanha 2 - Lista de Público Segmentado

Objetivo: Engajamento - Mensagens
Público: lista com nome, número, e-mail e cidade
Investimento: R$ 14.000
Duração: 01/12/2022 a 31/01/2023
Tamanho do público: 960

A primeira campanha tem como objetivo a gera-
ção de cadastros, onde o lead será adquirido den-
tro da própria plataforma do Facebook/Insta-
gram, com a utilização de formulários instantâneos. 

Dessa maneira, aumentamos a base da Rede Emanci-
pa e podemos nos adaptar na maneira de contato que 
for melhor para o estudante, seja ela através de mensa-
gens, ligações e/ou e-mail. Essa estratégia também visa 
contornar a falta de um site e de verba para produzi-lo.
A segunda campanha tem como objetivo a mensa-
gem direta, dessa forma conseguimos um contato 
mais rápido e mais quente do aluno que já frequenta-
va a Rede, nos adaptando da melhor forma para en-
tender os motivos que o levaram a deixar a instituição.
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APÊNDICE
Você acredita que a faculdade pode melhorar consideravelmen-

te a sua situação financeira?

Você estuda?

Você sabe o que são os cursinhos populares?

Você sabe como funcionam os programas como PROUNI, 
FIES, SISU, PRAVALER?





Hoje o que te impede de fazer faculdade?

Como é a sua rotina no dia a dia?


