


Como espantar o desencanto e 
trazer os jovens de volta 

para o sonho da Universidade.

João Vianney– Consultor Hoper Educação – Diretor do Curso Enem Gratuito 



O Ciclo tradicional de comportamento do candidato do Enem

Prova do EnemResultado do Enem

Sisu, Prouni e Fies

70% do Intake 
nas IES Privadas

Sisu, P e F

30% do Intake 
nas IES Privadas

Gráfico 2019

O fluxo regular do Enem e do Intake de 2009 a 2019

Cenário Pré-Pandemia



Mas, em 2020 o Google captou desengajamento dos prospects



O volume de acessos com interesses focados no Enem caiu com o adiamento



Busca por “Vestibular” – Queda radical na Pandemia:
2019 2020                                                      2021

Res. Enem + Sisu, 
Prouni e Fies

Provas 
do Enem

Prouni 
e Fies

Pesquisa por “Vestibular”

Fonte: Mkt4Edu



Busca por “Financiamento Estudantil” –Nova queda na Pandemia:

Fonte: Mkt4Edu fev 2020

Resultado do Enem
+ Sisu, Fies e Prouni

2019 2020                                                      2021

Provas 
do Enem

Prouni 
e Fies



Busca por “Teste Vocacional” –Nova queda na Pandemia:

2019 2020                                                      2021

Res. Enem + Sisu, 
Prouni e Fies

Pesquisa: “Teste Vocacional”

Provas 
do Enem

Fonte: Mkt4Edu



Pesquisa Datafolha  C6 Bank: Evasão de 4 milhões de alunos em 2020



Mais indicadores objetivos do Intake adiado 2020/2021

55,3%

Abstenção no 
Enem Digital:

72,3%

Queda de 
Inscritos 

no Encceja:
45%

Queda de inscritos no Prouni
Ano/ janeiro Inscritos %

2021 311.582 - 77%

2020 782.497 - 45%

2019 946.979 - 32%

2018 1.137.187 - 18%

2017 1.380.026 Base



O Adiamento do Enem cria um novo calendário na Captação 2021

Sisu, Prouni + 
Fies de abril

Resultado do Enem 29 de março

Novo Intake das IES Privadas

Sisu, P. e F.
do 2º semestre

Intake de meio do ano 
nas IES Privadas

a) Delay da prova do Enem: 3 a 4 meses
b) Delay do resultado: 3 meses, só em 29 de março

A captação do aluno “pós-Sisu” 
será de abril em diante

Muda o pico 
da captação

Novo ciclo de 
captação 2021
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Obrigado, 
Vianney

Joao.vianney@yahoo.com.br

Sim, estou ali atrás!



Como aumentar a 
captação mesmo em 
período de retração da 
sociedade
Cibele Schuelter- Consultora da Hoper Educação



3 milhões
O destino dos 

de ingressantes do 
ensino superior



guerra declarada de preços

Custo do lead

Quebra do Paradigma das Vendas

Perceba a mudança 
emergente nacaptação



O que fazer quando

PREÇOS
não são mais um 

diferencial?



O que ocorre quando os nichos
maisSÓLIDOS

se abalam?



Amadores
Captação de alunos 
2021  não é jogo para 



ESTRATÉGIA
Use a tecnologia como 

e não como ferramenta

Processos truncados

Comunicação desalinhada

Funil sem gestão
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prazos
A desatenção com os 



Quanto tempo o seu aluno fica 

aguardando uma decisão  de
PARADO

TRANSFERÊNCIA?
APROVAÇÃO?

Apresentador
Notas de apresentação
Perguntar pras pessoas o que elas acham que é o maior vilão do não fechamento de vendas



Qual o plano B para 
o ingresso do

tardio?
enem

Apresentador
Notas de apresentação
Perguntar pras pessoas o que elas acham que é o maior vilão do não fechamento de vendas



O aluno sem

está podendo frequentar as aulas?
MATRÍCULA

Apresentador
Notas de apresentação
Perguntar pras pessoas o que elas acham que é o maior vilão do não fechamento de vendas
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MARKETING? COMERCIAL?

problemaÉ preciso identificar o real
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possíveis? 

SOLUÇÕES
Quais as



Alinhe a 
COMUNICAÇÃO



ORIGEM
do problema

Identifique a 



CALENDÁRIO
Repense o



ACESSO
Antecipe o 



Obrigada!

Cibele Schuelter



Gestão Acadêmica com 
redução de custos e 
aumento da percepção de 
valor pelo aluno
Adriano Coelho - Consultor da Hoper Educação









NORMALIDADE







 
eg

al
#2007



Fonte: 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/10/131004_me
rcado_trabalho_diplomas_ru

#2013

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/10/131004_mercado_trabalho_diplomas_ru


https://www.insper.edu.br/notic
ias/e-preciso-que-as-
faculdades-parem-de-formar-
desempregados/

#2016



http://www.correiobraziliense.com.br/app/notici
a/eu-
estudante/tf_carreira/2017/06/04/tf_carreira_int
erna,600064/bachareis-obsoletos-em-10-
anos.shtml

#2017



• Decreto n. 9.235, 15 de dezembro de 2017;
• Portaria Normativa n. 19, 13 de dezembro de 2017;
• Instrução Normativa, n. 1, 15 de dezembro de 2017;
• Instrução Normativa, n. 2, 18 de dezembro de 2017;
• Portaria, n. 20, 21 de dezembro de 2017;
• Portaria, n. 21, 21 de dezembro de 2017;
• Portaria, n. 22, 21 de dezembro de 2017;
• Portaria, n. 23, 21 de dezembro de 2017;
• Portaria, n. 24, 21 de dezembro de 2017;

IES 

#2017



#2021
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Porque não mudou?



São a s i ma ge ns i nt e r na s pe s s oa i s s obr e o f unc i ona me nt o
do mundo ( paradigmas ) e de t e r mi na m o modo de a va l i a r
e a gi r .

O domíni o de s s a di s c i pl i na ( Se nge – a 5ª Di s c i pl i na ) s e
r e a l i z a pe l a c a pa c i da de de t r a z e r à t ona os mode l os ,
e s c l a r e c e r a s pr e mi s s a s e m que e l e s s e ba s e i a m,
t e s t a r s ua va l i da de pa r a , e nt ã o, a pe r f e i ç oá - l os .
( 2020 e a “hi br i da ge m a c a dê mi c a”)

De s s e modo, a mudança de comportamento se dá pela
mudança dos modelos mentais .

Mode l os me nt a i s c omuns às pe s s oa s de um da do gr upo
c ons t i t ue m- s e ba s e pa r a s ua c ul t ur a ( “j e i t o de vi ve r ”
do gr upo) .

Modelos Mentais



Modelos Mentais

Apresentador
Notas de apresentação
Desafiar a vcs, a descobrirem qtas coisas acontecem dentro de sua escola e vc não sabe argumentar pq é assim?



Os Professores que temos !

Os Professores que desejamos!

Os Professores que Precisamos !



Um professor para um aluno diferente

Um professor para um contexto diferente

Um professor para processos diferentes



Professores Reflexivos





Aluno Digital

#INDICADOR









NovasEconomias
#INDICADOR



#INDICADOR





#tudojuntoemisturado

#INDICADOR





Egresso (Grupos Focais)



• Bons (e interessados) professores
• Possibilidade de “ir além” do pedido mínimo necessário, se quiser
• Laboratórios medianos mas suficiente para nos atender (faculdade pequena)
• Mescla Teoria e Prática, sempre
• Práticas “reais” desde 1º semestre – “fazeção” 
• Não perca de tempo em temas desnecessários (Anestesiologia exemplo)
• Parceria com a gestão e corpo docente



Modelagens, Hibridismo, EaD, Tecnologias, MAA..........



HOPER

Não tem solução mágica!!!



IES:

IES:
+55 45 3026 0100 
FOZ DO IGUAÇU
Avenida República Argentina, 3370 - Sala 03 - Jd. Panorama - 85856 578 - Foz do Iguaçu - PR - Brasil

BRASÍLIA
SHN Qd. 01, Bl. "F"- Entrada "A", Conj. "A", Edifício Vision Work & Live - 10º andar - Sala 1003 - 70701-060 - Asa 
Norte - Brasília - DF - Brasil (agende seu horário pelo telefone 45 3026.0125)

Receituário é “paciente” a 
“paciente”.

Deve ser levado em conta 
indicadores da IES, 
Cultura Organizacional, 
Gestão de Risco dentre 
outros fatores.







A Legislação (Regulação e Supervisão) é Bimodal:

1- Educação Presencial

2 – Educação a Distância

A Bi Modalidade no Ensino Superior no Brasil

Semipresencial

Online

Não é 
modalida
de, mas 
arranjo 
interno

#modalidade



Presencial
Até 40% de EaD / 60% Presencialidade (incluso estágios, AC...)

EaD

Até 30% Presencialidade / 70% EaD (Custos, Rateio, Otimização, Comodities, Gestão de 
Riscos dentre outras variáveis)

Diferencial Resolução 03/2007 – Autonomia universitária em “distribuir” sua carga horária 
entre professor/aluno – não é discussão de modalidade.

#modalidade



Apresentador
Notas de apresentação
Buscar nas Teorias da Administração algum lampejo de luz, uma possivel saída para os dilemas da pós modernidade e seus impactos na educação



Cálculos EaD
Por Disciplina:

R$ XXXXX Produção 
R$ XXXXX/mês - Operação para XXX alunos

Total R$ XXXXX / XXX alunos – R$ XX por aluno/disciplina



http://m.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1897182-
universidades-estimulam-a-inovacao-com-curriculo-
flexivel.shtml

#flexibilidade



 
eg

al
#flexibilidade



#flexibilidade 
#novaroupagem
#novosprodutos



#flexibilidade



#flexibilidade



#TrilhasAprendizagem

#flexibilidade



#infraestrutura2021



AMBIENTES IMERSIVOS 
DE APRENDIZAGEM

Fab
Labs

maker
spaces

hacker
spaces

Tech
Shops

#infraestrutura2021



Um dos problemas mais comuns do uso
de TIC na educação é basear as
escolhas sobre as possibilidades
tecnológicas 1, em vez de
necessidades educacionais 2. (Sarkar,
2012, p.30)
1. Falsa Integração 2 Verdadeira Integração

#tecnologias #MAA





Sonho x Realidade x Modismos





Exercício da Docência







Adriano de Sales Coelho
adriano@hoper.com.br
(041) 9 9228-7707

Consultor



Indicadores de mercado 
para uma gestão de 
travessia em 2021
Paulo Presse - Coordenador da Área de Estudos de 
Mercado da Hoper Educação



2021
E AGORA?

?



Ainda sofremos 
com a pandemia!

?
2020



Falta  planejamento e vacina!

!
2020
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Webinar HOPER – A JORNADA DO ENSINO SUPERIOR RUMO AO PÓS-PANDEMIA

MERCADOS COM 
DESENVOLVIMENTOS DISTINTOS.

AGORA É AINDA MAIS RELEVANTE ENTENDER QUE CADA MERCADO 
LOCAL POSSUI COMPORTAMENTO ESPECÍFICO.

CENÁRIO MAIS PROVÁVEL: IMUNIZAÇÃO LENTA PARA O COVID-19
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Webinar HOPER – A JORNADA DO ENSINO SUPERIOR RUMO AO PÓS-PANDEMIA

PESQUISA HOPER 

2021

GRADUAÇÃO 
EaD

Total de cursos 
EaD BR à 7.871

Total de cursos 
amostra BR à 1.829 
(24%)

GRADUAÇÃO 
PRESENCIAL

Total de cursos 
presencias BR à 22.236

Total de cursos 
amostra BR à 16.587 
(75%)

Resultado preliminar - Posição em 23.02.21

¹ Valores corrigidos pelo IPCA. ²O valor de cada ano se refere à mediana das mensalidades, de todos os cursos de graduação, presencial e EaD, de todas as IES do país.

PRESENCIAL

SEMI-PRESENCIAL
(novos produtos)

EaD

Histórico da Pesquisa Hoper Valores¹ das Mensalidades na 
Graduação (Presencial e EaD) Brasil² – 2012-2021 – Valores 

em R$

Queda Real  -
1,4%

Queda Real  -
0,5%
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Webinar HOPER – A JORNADA DO ENSINO SUPERIOR RUMO AO PÓS-PANDEMIA

Pesquisa Hoper de Mensalidades Brasil  
Graduação EaD – 2020 – Valores em R$

RESULTADO PRELIMINAR V2- Pesquisa Hoper de 
Mensalidades Brasil – Graduação EaD – 2021 –

R$

2020 / 2021

EaD

RISCOS:
1. Foco só na promoção, nivelamento da 

estratégia por PREÇO e não pelo VALOR.
2. Falta acompanhamento do alunado, perda por 

evasão.
3. Desconsiderar por completo que existe o 

POSICIONAMENTO de MARCA e CAPTAR o 
aluno ERRADO.

4. Usar soluções que DESCONFIGURAM as 
ATIVIDADES-FINS, função da IES.

OPORTUNIDADES:
1. Ser estratégico no MÉDIO e LONGO prazo.
2. Entender efetivamente QUEM é e QUAL o 

SENTIMENTO do seu alunado.
3. Se antecipar, buscando configurar PRODUTOS 

que valorizam a EXPERIÊNCIA COMPLETA do 
cliente.
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Webinar HOPER – A JORNADA DO ENSINO SUPERIOR RUMO AO PÓS-PANDEMIA

PESQUISA HOPER 
CENÁRIO PROSPECTIVO PARA O 

MERCADO EDUCACIONAL  2020-2025
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Webinar HOPER – A JORNADA DO ENSINO SUPERIOR RUMO AO PÓS-PANDEMIA

O mercado educacional 
reconfigura-se a cada 

semestre e a maioria das 
IES continuam “dando as 

mesmas respostas.”



+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



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


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


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


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


https://www.hoper.com.br/gestao-da-permanencia


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


http://bit.ly/Webinar_03_03
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