




A Transformação Digital é um processo de evolução. 

Novas práticas de gestão estão ocupando as agendas das lideranças para 

revisão dos modelos de negócio, visando a melhor experiência nas 

jornadas de seus stakeholders e novas ofertas digitais.

A priorização dessa pauta pela alta gestão (C-level) é o gatilho para que a 

transformação aconteça. 
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Quais os dilemas dos dirigentes?



A Transformação 
digital para a 
convergência
entre Presencial 
e EAD

Secretaria 
Digitalfu

FONTE: ROESLER, 2021.

Funil de vendas 
automatizado



Se não tem 
almoço grátis,

Quanto custa inovar?

Quem sabe inovar?



Não me pergunte por que 
antes da hora.



Mercado Ensino Superior no Brasil

Redução do Mercado

Depois de uma forte 
expansão, o mercado de 

educação tem uma 
tendência de redução 

tanto de tamanho 
quanto de ticket médio.

Frustação do aluno

O perfil do estudante 
mudou o mercado muda 
constantemente e as IES 
precisam se reorganizar 

para atende-los.

O professor sofre

O professor passa a ser 
forçado a assumir um 

papel diferenciado para 
o qual não está 

habilitado.

Os resultados caem

Os resultados obtidos na 
operação refletem a 

capacidade das IES de 
resolver problemas.

O mercado consolida

As IES com maior escala 
utilizam o resultado para 
buscar soluções para o 

seu crescimento e 
sustentabilidade.
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O mercado 
de educação 
no mundo



Norton Moreira

A Educação Superior Privada
2019

PMIES GIES

Quantidade IES 1.700 49

Quantidade de alunos 2M 4.4M

Ensino Digital 28% 100%

Capacidade de 

Investimento

Baixa ou 

nenhuma
Alta

Curva de 

Aprendizagem Digital
Longa Zero

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%

Endividamento
Geração de Caixa

Instituições Privadas Até 15.000

alunos

Mais de 15.000

alunos

Distribuição do mercado

Quantidade de alunos

Comprometimento da Receita com Folha

Potencial de investimento

PRESENCIAL EaD

GIES

PMIES



Profa Dra Jucimara Roesler

MUITAS DORES



HELP!!!!!!!

Onde as IES podem buscar capacidade de 
investimento para inovação, dando agilidade 
para colocar as mudanças em marcha?
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Outra vez…. não me 
pergunte por que antes 
da hora.







Por que as startups estão 
rompendo barreiras e 
crescendo mais rápido que 
empresas tradicionais?

Autor conhecido e
não se chama Norton



HELP!!!!!!!
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Onde as EdTechs encontram 
campo de prova para problemas 
reais com características 
apaixonantes?



Você já sabe… não
chegou a hora.



Startups: Um mar de oportunidades



O que os fundos buscam

◼ Os fundos buscam startups utilizando critérios

generalistas que dão uma percepção de que a 

empresas já está crescendo e pode alavancar rápido.

◼ Os fundos não têm uma noção clara de tamanho de 

mercado, especialmente em áreas inovadoras e 

complexas como a educação.



Como os investidores aplicam seu 
dinheiro

Análises complexas que necessitam de 

grande conhecimento da área de 

negócios.



HELP!!!!!!!
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Onde investidores podem 
aplicar seu dinheiro com alta 
rentabilidade com a certeza de 
um produto que o mercado 
procura?



Norton Moreira
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P S I
PROBLEMAS

CAMPO DE PROVA

ESPECIALISTAS

AMOR PELA EDUCAÇÃO

SOLUÇÕES

AGILIDADE

CAPACIDADE DE ENTREGA

AMOR PELO PROBLEMA

INVESTIMENTO

DISPOSIÇÃO PARA O RISCO

MENTORIA

AMOR PELOS UNICÓRNIOS

INOVAÇÃO

APLICADA NA 

EDUCAÇÃO



i-Hoper
Apoiando a 
inovação
empreendedora



○ Adequar e consensar a classificação com 
o mercado educacional

○ Definir ações de aproximação e apoio

○ Criar mecanismos de aproximação e 
apoio

Como participar

Construção colaborativa
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https://form.jotform.com/212383380945661

https://form.jotform.com/212383380945661


Norton Moreira



Obrigado
Norton Moreira

+55 48 9 8842 6538

norton@hoper.com.br

http://hoper.com.br/

http://www.fabrikam.com/




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/


09/09/2021

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
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