


PERGUNTAS: usar SEMPRE o Q&A da plataforma. 

CONVERSA PERGUNTAS 

 Aprendizados decorrentes da Pandemia do COVID-19 

 O significado de Novo Momento do Mercado Educacional Brasileiro  

PRINICIPAIS PONTOS: 

01 
Mercado Educacional 

Brasileiro  Preparação 

para um novo momento 
Paulo Presse 

 



Matemático, com mais de 2 décadas de experiencia na docência. Coordenador da Área de Estudos de 
Mercado da Hoper Educação. Consultor experiente em análise do mercado educacional brasileiro, 
atendimento de IES ou escolas (Educação Básica e Superior), com o Diagnóstico Estratégico 
Mercadológico. Experiência em diversos tipos de pesquisa, na avaliação do setor educacional brasileiro. 
Analista e Gerente de Projetos, com experiência em projetos voltados ao setor educacional. Analista do 
desempenho da Comissão Própria de Avaliação (CPA) em IES. Responsável pela publicação Análise 
Setorial da Educação Superior Privada do Brasil, hoje em sua 13ª edição. Pesquisador dos Sistemas de 
Soluções Educacionais – SSE e palestrantes sobre temas do mercado educacional Brasileiro.  

Coord. Área Estudos Mercado 

 Hoper Educação 

Especialidades: 
 

• Análise do Mercado Educacional. 

• Gerenciamento de projetos. 

• Avalição de Projetos. 

• Pesquisa Delphi no setor 
educacional. 

• Mapeamento do mercado 

educacional. 

• Qualificação de CPA em IES. 

• Estudos por Cenários Prospectivos. 

• Elaboração de pesquisas sobre o setor educacional. 

• Avaliação dos Sistemas de Soluções Educacionais – 

SSE. 

• Uso da Metodologia de Cenários Prospectivos no 
mercado educacional. 

• Mentoria em análise de cenários mercadológicos. 

• Avaliação e análise do mercado educacional. 

• Planejamento Estratégico por Cenários 
Prospectivos. 

Paulo Sérgio Presse  



1. Qual o cargo ou função que possui na IES?  
a. Alta Gestão 

b. Gestão de Área Técnica 

c. Outros / Interessado(a) no Mercado Educacional 

QUEREMOS CONHECER MELHOR VOCÊ! 

ENQUETE HOPER 
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Análise do Censo da Educação Superior 

2019 e o momento de mercado Presencial 

vs EaD. Pesquisa Hoper de Mensalidades 

Brasil 2021. Estimativas da Receita Líquida 

do Setor 2020 e Cenas Prospectivas de um 

Novo Momento no Mercado Educacional. 

Mercado Educacional Brasileiro  
Preparação para um novo momento 
Paulo Presse 
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O que nos apresentou o Censo da Educação Superior de 2019? 

2,29 MM 
matrículas 

4,23 MM 
matrículas 

6,52 MM matrículas 
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O que nos apresentou o Censo da Educação Superior de 2019? 

 HORA DA PRÁTICA 
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Estudo Hoper – Volume de Matrículas Ciclo 2020-22 
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Cenário Prospectivo Hoper 

Cena 1: Valor da experiência 

Cena 2: Novas relações 

Cena 3: Novos produtos 

Cena 4: Grupo dos Consolidadores 

Pesquisas Hoper Educação – Prospectivas 

E MAIS... 
• Estimativas de Receita do Setor Educacional 

• Maiores Grupos Privados do Brasil 2020) 

• Histórico e Cenário Hoper - Matrículas 2022E 

• Entrada do Curso de Direito na Modalidade EaD 

• Eventos prováveis - Matriz de Impacto 
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https://valorinveste.globo.com/educacao-
financeira/noticia/2020/07/17/pandemia-nao-foi-cisne-negro-pois-poderia-
ter-sido-prevista-diz-escritor-nassim-taleb.ghtml 

Ao contrário do senso comum, a pandemia 

não pode ser considerada um evento 

“cisne negro”, ou seja, algo inesperado, 
imprevisível e de impactos extremos. 

O coronavírus e a Teoria do Cisne Negro 

nos oferecem uma lição preciosa: embora 

o desconhecido nos desperte incertezas 
é preciso manter uma postura de cautela.  



11 

Webinar HOPER –  Mercado Educacional Brasileiro – Preparação para um Novo Momento 

Mercado 
Educacional  

Brasileiro 

• Diversos públicos 

(gerações) com 

necessidades e 

medos distintos. 

 

• Respostas distintas 

das diversas 

populações 

envolvidas no 

ecossistema 

educacional. 

 

• Necessidade de 

ouvir os diversos 

públicos da IES. 

• A distinção das 

diversas gerações, 

na base de 

atividades da IES, 

nos impulsionará a 

buscar novos 

referenciais de 

relacionamento 

(público interno e 

externo). 

 

• A ampliação das 

novas gerações terá 

peso relevante na 

atuação da IES. 

DEMOGRAFIA 
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Mercado 
Educacional  

Brasileiro 

• Com agravamento da 

crise econômica, 

tivemos que dar 

respostas criativas 

às questões 

financeiras da IES. 
 

• Lidar com a forte 

queda no ticket 

médio do setor 

(graduação). 
 

• Mitigar a perda de 

alunos no presencial. 

 

• Buscar formas de 

ajustar “produto”. 

• Mercado com maior 

competividade e 

diversidade de 

produtos na 

graduação e pós. 

 

• Brasil em 2022 e 
2023 com cenário 

econômico ainda 

vulnerável por 

questões políticas.  

 

• Eleições em 2022 

impactando o setor 

em 2024. 

ECONOMIA 
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Mercado 
Educacional  

Brasileiro 

• Ferramentas 

tecnológicas 

viabilizaram muitas IES 

a serem ágeis no 

atendimento da nova 

realidade da pandemia. 

 
• Diversas gerações 

(dentro e fora da IES) 

foram impulsionadas na 

vivência do cotidiano 

com mais tecnologia.  

 

• Novos produtos 

apareceram 

(graduação). 

• Teremos uma melhor  

realidade para as IES 

que efetivamente 

dominam o uso das 

tecnológicas já 

disponíveis 
(captação e 

atendimento). 

 

• Novas tecnologias 

darão origem a 
novos produtos e 

hábitos de consumo. 

 

• Domínio tecnológico 

viabiliza ampliação 

de market share.  

4ª REVOLUÇÃO 

TECNOLÓGICA 
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Mercado 
Educacional  

Brasileiro 

• Grande instabilidade 

nas operações do MEC. 

 

• “Liberação” de atuar 

com atendimento 

virtualizado no 

presencial. 
 

• Polêmicas 

desnecessárias 

geradas por ações do 

MEC. 

 

• Maior virtualização de 

processos no MEC. 

• Instabilidades serão 

esperadas para os 

ciclos de 2023-2024. 

 

• Em caso de Novo 

Governo, novas 

diretrizes podem ser 
traçadas.  

 

• Presencial x EaD, 

uma questão 

somente de 

regulação e não 

mercado. 

REGULAÇÃO (MEC) 
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Mercado 
Educacional  

Brasileiro 

• Também foram 

impactados pelo 

pandemia COVI-19. 

 

• Alguns tiveram  

perda de ticket 
médio. 

 

• Os 11 maiores 

grupos, juntos, 

superaram 50% de 
market share, 

cenário Brasil. 

 

• Importantes 
movimentos de A&M 

(consolidação). 

• Muitas inovações 

serão apresentadas 

por grandes Grupos 

Educacionais 

(produto x 

negócios).   

 
• Considerando os 16 

maiores Grupos 

Educacionais estes 

superarão 65% de 

market shares em 

2022. 

 

• Após 2024 teremos 

novas condições no 
mercado de A&M. 

GRANDES PLAYERS 
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Mercado 
Educacional  

Brasileiro 

• Não houve ações 

relevantes que 
pudessem impactar 

o Setor. 

 

• Houve ações 

inconsistentes e 
controversas, 

pensando na 

melhoria do Setor. 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
• Instabilidades serão 

esperadas para os 

ciclos de 2023-2024. 

 

• Em caso de Novo 

Governo, novas 

diretrizes podem ser 
traçadas.  

 

• Presencial x EaD, 

uma questão 

somente de 

regulação e não 

mercado. 



2. Escolha DUAS  palavras para descrever suas 
expectativas para 2022. 

Expectativas para 2022. 

ENQUETE HOPER 

Obs.: Acesse o link pelo chat 



Mais que nunca, hoje temos que avaliar a realidade 
interna e externa da IES, buscar entender seus 

indicadores de performance e agir. 
 

A competitividade eficiente, resulta do trabalho real no 
atendimento das demandas internas da IES. 



Um Novo Momento do mercado 
pede ... 
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https://www.hoper.com.br/mercado


+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/


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/


29/09/2021 

DEFENDENDO O VALOR DO ENSINO SUPERIOR 

No que pareceu um instante, milhões de estudantes universitários e dezenas de milhares de 

professores e funcionários foram para casa, se conectaram e aproveitaram ao máximo uma 

situação sem precedentes. O ensino superior precisará chegar à conclusão de que o futuro não se 

trata de proporcionar uma experiência equivalente. Será sobre a capacidade única do ensino 

superior de oferecer uma experiência transformadora. 

Diploma 
digital 

Admissão 
inteligente de 

alunos 

Secretaria 
Acadêmica 

Virtual 

Robotic 
Process 

Automation  

Credenciais 
Blockchain 

Clientes no Ensino Superior Anos de experiência no setor 
Acesse o QR Code  

para mais informações  

https://www.hyland.com/pt-BR


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


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


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


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


https://bit.ly/Webinar-Hoper-06-10-21



