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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL:   “CASE UNIGOIÁS”

UNIGOIÁS: Case de sucesso na captação e migração digital
Manoel Mendes – Diretor Geral

SOBREVIVÊNCIA OU CRESCIMENTO?



Como a UNIGOIÁS reagiu a
partir de um diagnóstico de
posicionamento mercadológico
e frente a uma catástrofe
mundial?

Centro Universitário de Goiás • Goiânia

UNIGOIÁS: Case de sucesso na captação e migração digital



Etapas Cronológicas
1. Diagnóstico Mercadológico – O que fazer?

Foco total no Estudante.

2. Pandemia – Situação de Guerra
Pensar em sobreviver: ATITUDE!

3. E agora? Reposicionamento e
Replanejamento.

4. Sobrevivemos. Ufa!!! - Pensar em
crescer: Novamente ATITUDE!

ATITUDE!     ATITUDE!! ATITUDE!!!   e  mais   ATITUDE!!!! 



1. Diagnóstico Mercadológico (O que fazer?), Criação imediata de:
Planejamento Estratégico, Plano de Ações, Reposicionamento e
Campanha 2020-2021 (Resultado Espetacular!).

ATITUDE!!! Foco total no Estudante!

O que fazer diante das evidências de um Diagnóstico 
Mercadológico?

Avaliar os principais Pontos Críticos.

Planejamento Estratégico, Reposicionamento e Ações diárias.

Foco na Comunicação, no Ouvir e na Qualidade do atendimento 
aos Estudantes.

Desenvolvimento e Estruturação da Campanha de Captação 
2019 – 2020 ...   Resultado: Sucesso Espetacular!



Ações imediatas na implantação de Plataformas tecnológicas
e tecnologias educacionais no remoto.

Ações de Acolhimento, esclarecimentos, capacitações,
treinamentos e plantões diários tira-dúvidas.

Atendimentos personalizados para os Estudantes e
Professores.

Apoio total em instrumentar estudantes e professores, para
que as aulas não fossem interrompidas e ninguém ficasse
para trás.

Parcerias eficientes de Labs. Virtuais e atividades práticas.

2. Pandemia – Situação de Guerra – ATITUDE e Virada de Chave Ágil e
coordenada – Após período de turbulência, Implantação imediata de Comitês
de Crise – Dashboard para Gestão em tempo real.

ATITUDE!!! Situação de Guerra...



Replanejar Métodos de ensino-aprendizagem: Ensino hibrido, 
Metodologias ativas, eventos e atividades remotas.

Readequação de atividades que eram realizadas no presencial, 
para continuarem no remoto com total qualidade.

Aulas diárias de reforço e plantões tira-dúvidas, antes das 
avaliações de cada etapa de ensino dos cursos.

Atividades práticas, estágios, simulações de eventos (realizar 
tudo o que for necessário, para o remoto ser equivalente ao 
presencial).

3. Reposicionamento e replanejamento de tudo, com destaque para atendimento aos
ESTUDANTES e aos Professores – Busca constante de melhoria da qualidade e do
atendimento de todas as demandas.

ATITUDE!!! Reposicionamento...



Desenvolver, estruturar e implantar novos cursos de 
Graduação e de Pós-Graduação.
Expansão de parceiros de polos EAD em ritmo acelerado.
Replanejamento de uma Nova Campanha (2021.1) de Captação, 
totalmente online e remota...    Resultados atingidos!
Estabelecimento de Metas arrojadas e factíveis.
Gestão em tempo real do funil de captação... Com ações de 
correções diárias.
Parceiros em diversas modalidades de captação e criação de 
um projeto motivacional interno: ADOTE UM CANDIDATO...

4. Sobrevivemos. Ufa!!! - Novamente ATITUDE: Melhorar as metodologias de ensino-
aprendizagem, com uso de tecnologias e expandir portifólios de cursos e polos. .

ATITUDE!!! Expansão e resultados ótimos e METAS atingidas...
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ATITUDE!!!    ATITUDE!!! ATITUDE!!!   ATITUDE!!! ATITUDE!!!
EM IMPLANTAÇÃO
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ATITUDE!!!    ATITUDE!!! ATITUDE!!!   ATITUDE!!! ATITUDE!!!
EM IMPLANTAÇÃO
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POLOS EAD UNIGOIÁS EM OPERAÇÃO – POLO SEDE + 8 POLOS PARCEIROS

POLOS EM FASE CONTRATO: UBERABA (MG), IPORÁ e SENADOR CANEDO

POLOS EM NEGOCIAÇÃO – GO/MT/TO/MG/DF: + 40 POLOS



ATITUDE!!!    ATITUDE!!! ATITUDE!!!   ATITUDE!!! ATITUDE!!!

Caso estivesse numa Selva.
E fosse Leão ou Leoa 

“Pelo menos APRENDER SEMPRE a correr mais 
rápido do que a PRESA mais lenta”

Ou fosse PRESA  
“Pelo menos APRENDER SEMPRE a correr mais 

rápido do que a PRESA mais lenta”
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Desejo Sucesso 
e uma Vida 

Feliz!

MUITO 
OBRIGADO!



Sobrevivência ou Crescimento?
O desafio das pequenas e médias IES no pós-pandemia
Alternativas de inovação e ruptura para pequenas e médias IES

O que aprendemos com a Pandemia



Norton Moreira

O DESAFIO DA 
SOBREVIVÊNCIA

A análise de futuro feita pela 
Hoper Educação aponta para 
quatro tendências que poderão 
levar a uma concentração 
ainda maior dos estudantes 
nas grandes IES (GIES), 
reduzindo a chance de 
sobrevivência das pequenas e 
médias IES (PMIES)
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PRESENCIAL x 
EaD

A oferta de cursos EaD no ensino 
superior cresceu 437% desde 
2009, puxando a quantidade de 
vagas disponíveis nesta 
modalidade e consequentemente 
as matrículas.

O pós-pandemia trará ainda 
maior crescimento do EaD e 
abrirá espaço para o ensino 
híbrido mudando definitivamente 
o cenário da educação superior.

Matrículas presencial
vem caindo ano a ano

Matrículas EaD

Ingressantes no 
EaD superam o Presencial

Crescimento na oferta 
de cursos EaD

Crescimento na oferta de 
cursos Presenciais
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O DESAFIO DA 
SUSTENTABILIDA
DE

No entanto, a maior parte das 
IES privadas está numa faixa 
de quantidade de alunos de 
difícil sustentabilidade, com 
baixo faturamento e longe do 
ponto de equilíbrio financeiro e 
portanto, sem capacidade de 
investimento.

Até 500 
alunos

Entre 501 e 1.000 
alunos

Entre 1.001 e 3.000 alunos

Entre 3.001 e 8.000 alunos

Entre 8.001 e 15.000 alunos

Mais de 15.000 alunos

1.185 IES

1.523 IES

1.681 IES

1.713 IES

919 IES

PMIES – Pequenas e médias IES isoladas

GIES – Grandes IES isoladas e 
grupos consolidadores
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UMA LUTA 
DESIGUAL
Quando comparamos mais de
1.700 PMIES com 50 GIES, 
verificam-se diferenças importantes 
nas estratégias de sustentabilidade 
e crescimento.

Indicadores de Matrículas

GIE
S

PMI
ES

Pelo menos 800 PMIES 
(46%) tem endividamento 
superior a sua geração de 
caixa anual e 557 (32%) 
estão praticamente 
insolúveis.

Até 
10%

11% a 
15%

16% a 
20%

Maior que 
20%

Potencial de crescimento

Indicadores de Custos

Geração de Caixa

Distribuição das Matrículas

Relação aluno por professor e técnico

Capilaridade

503 cidades têm 35 mil 
polos de educação 
superior. 2/3 deles são 
de GIES

36%

64%

PMIES GIES

Ensino Digital 28% 100%

Capacidade de 
Investimento

Baixa ou 
nenhuma

Alta

Curva de 
Aprendizagem Digital

Longa Zero

Comprometimento da Receita com Folha

Técnico

Professor

Relação aluno por curso

EaD

Presencial

Relação cursos por Polo Relação matrículas por Polo
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Diferentes estratégias de produtos

As GIES focam nos cursos com maior procura por EaD, enquanto as 
PMIES oferecem os mesmos cursos no presencial, mesmo tendo
potencial de crescimento. O resultado gerado pelo ganho de escala 
por curso é muito maior nas GIES. 
Note que os cinco maiores cursos somam 2,6 milhões de estudantes 
e 2/3 deles estudam nas GIES.

GIES 
EaDPMIES 
EaD

GIES 
PRESPMIES 
PRES



Go Digital or Die!
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A solução de crescimento das IES 
deve ser orientada pelas dores dos quatro principais stakeholders 

Escola
•Matrícula OU 
Crescimento/Lucro

Empresa
•Colaborador 
OU 
Produtividade

Aluno
•Diploma OU
Empregabilidade

Professor
•Classes OU 
Renda

Um mercado acadêmico é 
grande e complexo, no qual, os 

stakeholders sempre 
interagiram de forma 

burocrática e estanque,  sem 
aproveitar sinergias.
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A solução deveria aproveitar a convergência que vem 
acontecendo sobre como será a educação no futuro e criar um 
caminho em consonância com as tendências

Virtualiz. do Pres
Baixo Engajamento
Baixa efetividade no 
aprendizado

Ensino Híbrido
Teoria aulas digitais
Dúvidas e atividades 
presenciais

Metodologias Ativas
Aprendizagem 
orientada por 
projetos
Ensino digital online

Currículo Flexível
Competências
Micro certificações
Personalização

Lifelong Learning
Aprend. continuada
Sob demanda
Mentoria

2- Para solucionar 
os problemas 

encontrados na 
experiencia de 

2020/01 3- Para maximizar a 
experiência de 
aprendizagem

1- A pandemia criou
uma mudança nas 
aulas presenciais

t
T0 T1 T2 T3 T4T - 8

Para criar 
novo modelo 
de negócios

Para criar novas receitas, 
ampliando a base de 
alunos em um cenário 
onde empregabilidade será 
o fator de escolha da IES.
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FOCO DA 
TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL DA 
APRENDIZAGEM

Ensino 
Digital

Presencial + EaD = 
Híbrido

Métodos
Ativo

Foco em 
Competências 
Personalizadas

Lifelong
Learning

Plataformas

Foco na 
empregabilidade

Norton Moreira
Jucimara Roesler
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ALGUMAS  
OPORTUNIDADE
S
Este gráfico tem caráter
somente  comparativo,
utilizando dados de  diversas
fontes.Todavia, a relação  
entre Receita e EBITDAem
cada  mercado é correta.
Análise Setorial 2019- Hoper
Pesquisa Pós-graduação SEMESP

- 2019 Relatório de Investidores

Cogna - 2018 O panorama de

treinamento ABTD –
2017

Censo EAD – ABED 2019
Receita
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OPORTUNIDADE
S  
TRANSVERSAIS

• Formação e certificação de
professores  em EducaçãoDigital

• Ampliação da oferta de cursos
híbridos,  normalizando a grade dos 
cursos e  ampliando o alunado nos 
eventos  presenciaispara diversas
disciplinascom  um professor.

• Parceria com escolas de Ensino
Médio,  oferecendo cursos de 
extensão,  conectandocom cursos
de graduação

• Aumento da permanência do 
aluno,  conectandoos cursosem
dif t
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POTENCIAL 
DE  
FORMAÇÃO  
NO 
MERCADO  
CORPORATIV
O

Somente 13% da
R$2.500mi R$500mi verba de T&Dvai

para as instituições
de ensino, ao invés
de

62%
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Planejando a 
Transformação Digital da 
Aprendizagem

• Graduação
• Pós-graduação
• Extensão
• Cursos livres
• Programas 

incompanyGestão de 
Produtos

Gestão da 
Aprendizagem

Gestão da 
Operação

Gestão de portfólio de 
produtos para a 
geração de novas 
receitas e otimização 
dos custos.

Design da gestão da 
aprendizagem visando 
oferecer qualidade e 
diferencial.

• Redesenho dos projetos de cursos por competências e 
trilha de aprendizagem (otimização de custos e inovação 
dos modelos de ensino)
• O design de projetos de cursos para o ensino híbrido e 
online (design e interface da sala de aula, formato dos 
conteúdos,  arquitetura de distribuição dos conteúdos, 
metodologias ativas e metodologias maker no ensino e 
na avaliação)
• Tecnologias para o ensino híbrido e online (LMS, 
aplicativos, streamming de video, ferramentas a serem 
apicadas em sala de aula)
• Mediação e Interação para o ensino híbrido e aulas 
online: Como engajar estudantes e manter a motivação.

• Estratégias tecnológicas para o  sucesso 
da jornada do  aluno no ensino hibrido e 
online:
• Funil de vendas e captação
• Tecnologias para a gestão acadêmica 
(CRM, ERP, Pagamentos, Secretaria 
Digital, Recuperação e armazenamento de 
conteudos)
• Analytics e inteligência artificial com 
atendimento automatizado por réguas 
contato personalizadas.
• Experiência do usuário nos diferentes 
serviços acadêmicos.
• Estratégias de mediação e de 
comunicação para o sucesso do aluno.
• Acompanhamento de indicadores para a 
qualidade do ensino e permanência do 
aluno.
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OBRIGADO

NORTON MOREIRA
+55 48 988426538
NORTON@HOPER.COM.BR
HOPER EDUCAÇÃO



https://www.campusmanagement.com.br/


Presença Global: 

Com mais de 100 universidades (públ icas e privadas) de prestígio como parceiras nos 
Estados Unidos, América Latina, Europa, Áfr ica e Oriente Médio.

Brasil

www.higheredpartners.com.br

https://higheredpartners.com.br/


https://www.lyceum.com.br/


https://www.hoper.com.br/consultoria


https://www.hoper.com.br/mercado


http://bit.ly/Webinar07-04
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