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Sobre este Webcast

• O evento de hoje será gravado. Nós mandaremos uma notificação
quando o video estiver disponível.

• Coloque suas questões na caixa de díalogo a esquerda.

• Para fazer download da apresentação, use a opção “Download slides”

• Nós agradecemos o seu feedback. Por favor, preeencha nossa
pesquisa de satisfação ao fim do webinar.
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Agenda

• Quem somos

• Parceria Universidade Positivo e Campus Management

• Detalhes do prêmio;

• Apresentação do case

• Perguntas e respostas

• Encerramento
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Apresentador & mediador

Carlos Eduardo Pinto
Gerente para sucesso dos clientes

14 anos de experience 
em desenvolvimento de software

Ronaldo Hofmeister
Diretor de marketing e relacionamento

+17 anos de experience em marketing e
coordenação academica
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A Campus Management

Nossa missão

Entregar plataforma e serviços de tecnologia para instituições de educação
que as suporte para transformar a entrega acadêmica, o sucesso dos 
estudantes e eficiências operacionais nas suas condições.

Nossa parceria com clientes

Focada em educação desde 1988, servindo instituições de diversos tamanhos
e missões, somos a única empresa no mercado que consegue apoiar IES com 
insights mais profundos e modelos de comunicação modernos. Nossos clientes
ganham um parceiro que entende sua visão e os desafios atuais fornecendo
teconologias que possibilitarão seu sucesso.

Fornecedores de 
Tecnologia

Benfeitores

Reguladores

Professores

Estudantes

Famílias

Governo

Ex-alunos
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+10 MILHÕES

de estudantes matriculados com 
nossos sistemas

SUCESSO COMPROVADO

• #1 EUA fornecedor de novas implementações de S.I. em 2014, 2015 & 2016

• Líderes no mercado privado e rápido crescimento no segmento tradicional

450+
clientes

184
EUA tradicionais

182
EUA privados

120+
Clientes na 

nuvem

19
paises

77
Clientes

internacionais

2,000
Campi
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Campus Management no Brasil

• Desde 2011 apoiando IES com tecnologias, soluções e serviços 
para transformar do relacionamento com aluno:

• Personalizado

• Relatórios robustos

• Campanhas automatizadas e exclusivas

• Multicanal: SMS, e-mail, redes sociais, call center
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A parceria: Universidade Positivo e Campus Management

• Implementação do CampusNexus CRM em 2014: 4 meses

• Captação e retenção

• Envolvimento do marketing, call center e tecnologia

• CampusInsight: trocando experiência com clientes de todo
mundo desde 2015.

https://www.campusinsight.com/
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Prêmio em Visão Estratégica

• A Universidade Positivo foi capaz de 
prever, analisar e se antecipar ao 
mercado aproveitando o CRM para 
desenvolver ainda mais a estratégia 
corporativa.

• O envolvimento de times de diversas 
disciplinas foi fundamental para 
enriquecer a visão estratégica baseada 
em unidades de negócio.
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Com um plano, o avião decola
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Senão…
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Necessidade e objetivos da UP

• Crescimento sustentável

• Redução de custo operacional

• Aumento no engajamento de prospects e estudantes
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Resultados

• Crescimento de captação em 25% em 2015 e 11% em 2016

• Comunicação automatizada e estruturada por email, SMS e telefone

• Conteúdo personalizado durante a jornada do aluno

• Crescimento de alunos descolado de crescimento operacional

• Implementação de novos KPI’s
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Como isso foi possível?

Veja agora com o Ronaldo Hofmeister
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Novo Modelo de 
Marketing Educacional

16

Agosto/2017



A História do 
Grupo Positivo
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Expansão

• Aquisição

• Novas Unidades

• Novos Produtos

• Growth Hacker – busca constante pelo crescimento. Versão Beta 
perpétua.
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Novo Modelo de Marketing Educacional
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Cluster do Conhecimento

• Transformar coordenadores de curso em gestores de negócios

• Integrar vários setores da Universidade

• Envolver todos no processo de captação e retenção

• Cada pessoa tem um departamento de marketing em sua cabeça
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Cluster do Conhecimento

• Mudar a cultura

• Pesquisar e usar ferramentas de Big Data

• Desenvolver novos Produtos

• Mudar o Modelo de Negócio
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Cultura do Negócio

• de Modelo Hierárquico

• para Modelo Matricial
• Comitês
• Decisões compartilhadas
• Fusão de ideias

• Modelo de “Franquia” – tudo formatado
• Planilhas Financeiras
• Formatos de cursos
• Modalidades de ensino
• Calendários, cronogramas

• Cultura como o Grande Diferencial
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Cultura do Negócio

• Figura 5
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Cluster do Conhecimento

• Expansão com novos produtos

• Para criar um novo produto é necessário 10.000 horas de experiência

• Apoiado em Big Data

• Cada coordenador de um cluster do conhecimento é um gestor de 
produtos.
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Mapa de Desenvolvimento de novos produtos
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Produto Desvio Padrão

• Figura 4
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Modelo de Negócios
BMC
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• Figura 6



Modelo de Negócios do Cluster do conhecimento

• Figura 7 (mix figura 1 e figura 6)
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Captação + Conteúdo

• Funil (figura 8)
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Régua de Conversão

• Figura 10
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Captação + Conteúdo
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• Figura 9



Novo Modelo de Marketing Educacional

• Figura 1
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Retenção

1 – Reforçar que fez a escolha certa

2 – Encaminhar para a profissionalização (experimentar)
• empregabilidade

• pesquisador

• empreendedor

3 – Especializar na escolha

4 – Educação Continuada
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Retenção

• Análise preditiva
• Faltas

• Inadimplência

• Notas

• “Tinder” educacional

• Acesso AVA ou Biblioteca

• Venda Cruzada

• Alumini
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Retenção

• Ampulheta (figura 11)
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Novo Modelo de Marketing Educacional

• Figura 1
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Inteligência de Mercado

• Análise de relatórios

• Métricas

• Construção de cenários

• Análise do comportamento do consumidor

• Análise da concorrência

Apoiado em Big Data
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Como este modelo Funciona

• Integração de vários processos

• Criação de propriedades no CRM

• Baseado em fluxo de trabalho

• Construção de réguas de conversão

• Criação de campanhas

• Design de workspace

• Produção de textos persuasivos Copywrighting

• Acompanhamento de relatórios
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Como este modelo Funciona

• Utilização do CRM Talisma como um Motor que integra:
• Site – Formulários – Landing Pages

• CTI – Call Center (3º,interno,externo,próprio,)

• Gateway de pagamentos

• Ferramentas de disparo de e-mail e SMS

• Integração com software de gestão acadêmica
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Dicas e Segredos

• Envolver a alta cúpula da IES

• Cultura se muda de cima para baixo

• Engajar: secretaria, financeiro, RH, coordenadores, marketing, 
comercial.

• CRM deve ser um projeto do Marketing que une pessoas de TI que 
entendam do negócio e pessoas de negócios que entendam de TI.

40



Dicas e Segredos

• Desenhar processos antes de iniciar projeto de CRM.

• Se possível réguas prontas antes de construir o CRM.

• “Trackear” tudo, 

• Curva de aprendizado permite criar e inovar mais

• Trocar experiências com quem já utiliza a ferramenta
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Contatos

Ronaldo Hofmeister

ronaldoh@up.edu.br

(41) 3317-3037

(41) 99995-6270
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Q&A
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Sobre este Webcast

O evento estará disponível para visualização on-demand. Você será
notificado quando estiver disponível. Para informações adicionais sobre
o CampusNexus ou outros webcasts da Campus Management, visite
campusmanagement.com/brasil

Questões, dúvidas ou outros assuntos. 
Carlos Eduardo Pinto, Customer Success Manager
Campus Management 

E: cpinto@campusmgmt.com
P: +55 11 96458-0190
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Campus Management Brasil

Obrigado por participar!
www.campusmanagement.com/brasil
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