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Quem Somos



graduação



8 Milhões de visitantes por mês
800+ mil alunos em Dez 2020

12M+ alunos desde 2012
2.1 Milhões de 

downloads

250+ mil seguidores2.7+ Milhões de fãs 4 Milhões de inscritos
400 Milhões de views

1.3M seguidores

O maior Hub de Educação do Brasil

Awareness de Marca:
26% 18-44 anos
55% 18-24 anos
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A Facul



+6M alunos
digitais em 2022

O futuro

Mercado em 2017 
# de estudantes

Em 2022

8MM

21% 
EAD

79% 
F2F

10MM

50% 
EAD

50% 
F2F

12MM

50% 
EAD

50% 
F2F



Mais jovens irão
preferir o ensino
a distância

O futuro

Média de idade (histórico e previsão dos alunos de EAD)

1995
Ano Média de Idade

42 anos

2010
Ano Média de Idade

35 anos

2017
Ano Média de Idade

30 anos

2022
Ano Média de Idade

23 anos





\

Nossa formula mágica (?) é a junção de 

Produto (Tech) e Pedagogia (Conteúdo). 

Exclusivo modelo acadêmico

Exclusivo e proprietário LMS

Experiência Digital 
Verdadeiramente Nativa 

A primeira faculdade onde tecnologia e academia se 
encontram no “core" do aprendizado digital



Tech

Aluno
Cognitive skills
Technical skills
Social skills
Emotional skills
Ethical skills

Curso Graduação
Conteúdo “hard"

Pedagogy
Human Resources

Administration
Finances

…

Skills

Master Excel
Javascript
Leadership

Supply chain
…

Trabalho
Excel skill demand
Javascript skill demand
Leadership skill demand
Supply chain skill demand
’N’ skill demand

Demanda do MercadoConteúdo SkillObjetivos de Carreira Curso de Graduação

System match
(certificates + diploma)

Oportunidades



How to Learn Course

Assessments

Fórum

Teacher

Simulados

VOD

Live

E-books

Coordinator

Psychologist

Customer Success

Other 
Students

Logical Thinking Classes

Fórum

Student

Skills 
Match

Course
Classes

Online
Events

Coaching

Smart CV

Carrier 
Assessment

Partner 
Classes

Groups

Pitch 
Time

Classes

Ethics and Behavior Classes

Think and Respond Feature

Case 
Studies

EMPLOYABILITY

SOCIAL

TECHNICAL 

SOFT SKILLS
Communication Classes

Carrier 
Inspiring
Classes

Certificates



Como pensamos



Tecnologia
para acessar

Tecnologia impulsionando o curso

Tecnologia
para conectar

Professor

Plataforma

Conteúdo







Plataforma



@ Daniel Pedrino
daniel.pedrino@descomplica.com.br
(21) 96910-3230 (Sem áudios, please!)
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@ Daniel Pedrino
daniel.pedrino@descomplica.com.br
(21) 96910-3230 (Sem áudios, please!)
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O MERCADO DEMANDA 
UMA SOLUÇÃO 
COMPLETA PARA APOIAR 
A TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL DAS IES

A inovação da gestão
acadêmica traz soluções
que se complementam em
si e é suportada por
serviços para formar um
ecossistema digital de
acordo a realidade de
cada IES.

Ensino 
Digital

Híbrido

Ativo

Personalizado

Lifelong
Learning

Orientado por 
Competências

Foco na 
empregabilidad

e

Gestão de 
Pessoas

Modelagem
Acadêmica

Processos
Otimizados

Suporte
Tecnológico

Marketing

Vendas

Finanças
Cobrança

Planejamento
Estratégico

Sucesso do
Estudante

Gestão de
Produtos

Gestão de
Conteúdo

Gestão de
Parcerias

Dataminin
g

MOREIRA; ROESLER 2021



PROJETO 
PEDAGOGICO 

PARA 
TRANSFORMAÇ

ÃO DIGITAL

UNIFICAD
OS (EAD E 
HIBRIDOS)

EMPREG
ABILIDAD

E

METODO
S ÁGEIS

TRILHAS 
DE 

APRENDI
ZAGEM

COMPET
ÊNCIAS

PERSONA
LIZADO

FONTE: MOREIRA, ROESLER, 2021.

Projetos Pedagógicos para eficiência operacional da gestão 
acadêmica 

FONTE: INSPER.



Projetos Pedagógicos para eficiência operacional da 
gestão acadêmica 

• DCNs: carga horária e as macro competências. 
• Enade: vou pensar na formação no decorrer ou vou correr atras do 

prejuízo as vésperas das provas dos alunos?
• Certificações intermediárias (mercado, extensão e profissionais) 
• Modelo de oferta: mensal, bimensal ou trimestral. Permitir matricula 

com velocidade. Não deixar o lead “esfriar”
• Repositórios (armazenar, buscar, preservar)
• Otimizar: novos produtos são gerados com análise do catálogo de 

disciplinas/componentes curriculares prontos. Ganho na docência, em 
tecnologia e conteúdos.



A tutoria na aprendizagem online: o foco na aprendizagem.

1. Interação ou de interatividade? Qual meu objetivo?

• Agregar know how externo. 
• Complementar/aprofundar conhecimentos. Dúvidas dos alunos. Mentorias.
• Atividades: resolver problemas? Colocar a “mão na massa”?   auto-

aprendizagem? Praticar em laboratórios? 
• Conteúdos em Tecnologias responsivas.

2. Indicadores estratégicos a partir de Analytics

• nº de acesso ao LMS; tempo/hora de acesso; notas obtidas; principais 
recursos digitais acessados; competências com > ou < aprovação e 
outros... 

• Os dados nos permitem tomar decisões para antever situações de 
abandono e atuar na permanência.



A tutoria na aprendizagem online. Foco na permanência 

1. Inteligência artificial nos permite criar réguas de contato de professores, tutores 
e monitores que são automatizados e personalizados.

2. Automação para liberar a tutoria para atuar na qualidade.

• Boas vindas; acesso ao AVA; lives; atividades; fóruns; prazos; metodologia; 
datas importantes; acesso aos conteúdos, entre outros indicadores 
importantes que potencializam “o sentido de pertença”

3. Analisar, tomar decisões e colocar em prática planos de ações.

















PERGUNTA? 

Em um cenário macroeconômico, entre modelos de transição, qual a

sua percepção sobre as dificuldade dos grandes grupos educacionais?



PERGUNTA? 

É possível fazer uma comparação entre o setor Educacional e outros modelos

disruptivos de transformação digital, como o internet banking e o varejo.



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


Presença Global: 

Com mais de 100 universidades (públicas e privadas) de prestígio como parceiras nos 
Estados Unidos, América Latina, Europa, África e Oriente Médio.

Brasil

www.higheredpartners.com.br

https://higheredpartners.com.br/


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


https://www.hoper.com.br/prodeese-20-21-ensino-aprendizagem


https://www.hoper.com.br/gestao-sistemica


https://www.hoper.com.br/analise-setorial-2020


https://www.hoper.com.br/cursos-online


https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JTt7FaBeQTiAxDWjMfWlGw


+55 (45) 3026 0100 | hoper@hoper.com.br | www.hoper.com.br

Av. República Argentina . 3370 . Sala 3 . Jd. Panorama . CEP 85856-578 . Foz do 

Iguaçu/PR 
/hopereducacao /hopergrp /Hoper-Educacao /HoperEducacao
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