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O ENSINO SUPERIOR 
NO BRASIL EM 2025

Este e-book sintetiza informações de estudos elaborados  
pela Nous Sense-Making sobre o mercado de educação. 
Tem o objetivo de contribuir para a compreensão do ce-
nário futuro das transformações do ensino superior. 

O que gestores e pais precisam 
conhecer para antecipar e se preparar 
para as transformações do futuro. 
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O tempo pode parecer curto. São apenas mais oito anos até 2025. 
Mas as mudanças são grandes. Enormes. No cenário do curtíssi-
mo prazo, traçado pela influência exponencial das tecnologias 

e pela introdução de novos modelos de negócios, o sistema de ensino 
superior terá uma aparência surpreendemente diversa da atual. 

Conglomerados de ensino possuirão os seus próprios bancos. O siste-
ma privado será cada vez maior. Haverá mais gente se formando em 
cursos à distância. Realidade virtual e aumentada serão regra comum 
nas estratégias de professores. Na verdade, a sociedade viverá, em 
2025, sob o signo da tecnologia em todas as coisas. 

Estas são algumas das forças de mudanças descritas e analisadas pelo 
estudo “Dez tendências estratégicas que moldarão o ensino superior 
em 2025”, produzido pela consultoria de inteligência empresarial Nous 
Sense-Making. Nas próximas páginas, o leitor encontra a síntese das 
tendências, que devem ser apreendidas e refletidas por toda a sociedade.  

Boa leitura e boas reflexões!

As “10 Tendências estratégicas que moldarão 
o ensino superior no Brasil, em 2025” refletem a 
aplicação de metodologia de identificação 
de tendências e construção de cenários desen-
volvida pela Nous Sense-Making, especializada 
em Inteligência, Estratégia e Advanced Data 
Analytics. As análises refletem a prática em 
diversos projetos de consultoria, tendo como 
base os modelos e abordagens já consagra-
das nesse campo.

O estudo tem o objetivo de trazer para análise 
dos decisores das organizações de ensino, 
pesquisadores e àqueles que concebem as 
políticas públicas no campo da educação, 
hipóteses para o futuro a partir da construção 
dos principais drivers que possibilitarão a com-
preensão do ambiente de negócios no seg-
mento, que será um dos principais geradores 
de oportunidades de negócios no futuro.

Novos modelos de educação
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O cenário será marcado pela utilização massi-
va de tecnologias/metodologias de ensino a 
distância (EAD), e-learning, ensino híbrido, on e  
-off line, blended learning, mobile learning, den-
tre outras.

Educação virtualizada

Ensino baseado em projetos
As tecnologias amadurecidas e metodologias 
inovadoras possibilitam uma educação individu-
alizada. Na construção do modelo, alguns dos 
temas em evidência: adaptive learning e T-lear-
ning, dentre outras.

Educação “one to one”

Novos modelos de formação e certificação e 
conteúdos gratuitos ou a um custo baixo, com 
elevada qualidade (ex.: MOOCs), dão uma op-
ção ou complementam os modelos formais de 
educação.

“Wazerização”

Processos educacionais terao o desenvolvimen-
to  baseado na análise de  problemas e projetos, 
com apoio de novas metodologias. Exemplos: 
sala de aula invertida, aprendizagem aumenta-
da e impressão 3D
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Professores têm seu papel de protagonistas al-
terado. O foco do processo de ensino e aprendi-
zado passa a ser a facilitação e direcionamento 
de estudos aplicados. Exemplos: sala de aula 
invertida e estudos de casos.

Novos mestres

Desafio da atenção-foco
Foco na preparação de capacidades sócio edu-
cacionais dos estudantes para habilidades do 
futuro. Para profissões novas ou remodeladas, 
há novas demandas de resolução de problemas, 
experimentação digital, empreendedorismo etc.

Novas habilidades, novos desafios

Resultado de processos de fusão e aquisições, o 
mercado será caracterizado e dividido por pou-
cos grandes grupos educacionais privados, com 
marcas globais, que se beneficiam, inclusive, do 
esvaziamento das universidades públicas.

Mercado de gigantes

O domínio da geração Z (centennials): nativos di-
gitais, nascidos no século XXI, demandam aces-
so on-off line a qualquer conteúdo. São menos 
motivados por dinheiro, têm maior tendência a 
empreender etc.
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Tecnologias como as redes sociais (criadas pe-
las escolas ou de terceiros já disseminadas e 
adotadas pelo mercado e de novas formas de 
comunicação trazendo alterações no engaja-
mento, comunicação, integração e interação 
dos e com os alunos.

Ensino em rede
O financiamento público se reduz drasticamen-
te, levando as escolas a criarem soluções e 
estruturas de financiamento próprias ou com 
parceiros especializados. Serão crescentes as 
contribuições privadas às escolas. a exemplo de  
ex-alunos, empresas, fundações, etc.).

Escolas-banco9 10

Este e-book sintetiza informações de estudos elabo-
rados  pela Nous Sense-Making. Tem o objetivo de 
contribuir para a compreensão do cenário futuro 
das transformações do ensino superior. 
As “10 tendências” revelam referências essenciais 
para gestores e para os pais de jovens estudantes 

que hoje estão se preparando para entrar na nova 
fase da história da sociedade e dos mercados. 

É uma contribuição da Nous Sense-Making para o 
fomento de debates sobre futuros prováveis. E um 
convite para conversas construtivas.

Visão de futuro
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E-learning
Aprendizado realizado por meios digitais. 

Blended learning
Extensão do e-learning, inclui situações presenciais.

Ensino híbrido
Uso integrado de meios presenciais e virtuais no pro-
cesso educacional.

Mobile learning
Ensino realizado em qualquer lugar, a qualquer mo-
mento.
 
Adaptive learning
Conjunto de tecnologias adaptadas a cada perfil 
de aluno

T-learning
Convergência entre tecnologias e televisão

Novas expressões
Algumas das expressões que farão parte do cotidiano do futuro do sistema educacional:
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A partir de um método próprio de identificação  de tendên-
cias e construção de cenários, derivado da prática em di-
versos projetos de consultoria e tendo como base modelos 
e abordagens já consagradas nesse campo, a boutique de 
consultoria Nous SenseMaking, especializada em Inteligên-
cia, Estratégia e Advanced Data Analytics, desenvolveu o 
relatório “10 Tendências estratégicas que moldarão o ensino 

Metodologia: como fazemos

Equipe: especialistas envolvidos

superior no Brasil, em 2025”.

Apesar de se encontrar no campo dos estudos do futuro, o 
horizonte trabalhado nesse exercício, ou seja, 2025, traz um 
futuro quase presente, onde muitas das nuances que estão 
constituindo as dez forças apontadas aqui, já podem ser “vi-
sualizadas” no presente.

João Paulo Pereira – Senior Consultant Nous SenseMaking
Carlos P. Teixeira  - Partner Research Nous SenseMaking - Futurista do Radar do Futuro

Brenner Lopes – Principal Nous SenseMaking
Núcleo de coordenação

Além do grupo de profissionais da Nous Sense-Making, incluindo mestres e doutores, o trabalho envolveu a 
consulta a cerca de 50 especialistas externos, envolvidos a partir da adoção de estratégias de elaboração de 
cenários.



10 TENDÊNCIAS estratégicas que moldarão 
O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL EM 2025

nous scenarios and trends

Copyright© 2017 Nous SenseMaking e / ou suas afiliadas. 

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução e distribuição desta publicação em qualquer forma sem a 
autorização prévia por escrito. A Nous SenseMaking não endossa nenhum dos fornecedores, empresas e fontes lis-
tados aqui. 

As informações aqui contida foram obtida de fontes consideradas fiáveis. Nous SenseMaking renuncia a todas as 
garantias quanto à exatidão, integridade ou adequação de tais informações. A Nous SenseMaking não terá ne-
nhuma responsabilidade por erros, omissões ou insuficiências na informação contida neste documento ou por suas 
interpretações. As opiniões aqui expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

CONTATOS

faleconosco@nous-sensemaking.com
www.nous-sensemaking.com

(55 31) 4101.3661

PARCERIA ESPECIAL

www.radardofuturo.com.br


