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AQUISIÇÃO DA QCONCURSOS

Mais um passo em direção à Educação do futuro

▪

A Qconcursos tem atuação no segmento Vida Toda,
com operação 100% digital e orientada a cursos

▪

A

▪

Chegada da edtech ao grupo YDUQS acelera
nosso trabalho rumo ao ensino personalizado

preparatórios para concursos:

▪

•

412 mil alunos pagantes

•

1,4 milhão de alunos com acesso gratuito

•

comunidade de 17 milhões de concurseiros em
todo o país

desenvolveu
tecnologias
digitais adaptativas para suas avaliações,
baseadas em inteligência artificial
Qconcursos

e de alta qualidade

A aquisição trará ganhos de expansão de base e
fortalecimento do portfólio de educação continuada

Com a aquisição da Qconcursos , a base total de alunos
YDUQS ultrapassará a marca de 1 milhão de alunos
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QCONCURSOS: PLATAFORMA COMPLETA PARA
CONCURSOS
O Qconcursos integra as diferentes etapas de estudo
para processos seletivos: direcionamento, pratica, teoria,
revisão e planejamento - em um ambiente moderno e
personalizado para cada aluno.

Alguns indicadores
+ de 420.000 assinantes
● Crescimento de 80 mil assinantes somente em 2020
● Faturamento com crescimento de 8,5x desde 2014

Destaques

● Relação de LTV/CAC de 12
● Mais de 15 milhões de acessos únicos por mês

● 60M de questões resolvidas por mês

● NPS de Assinantes: 80

● 150 mil novos comentários por mês

● NPS de Usuários: 75

● 20 mil chamados por minuto

● Satisfação de Atendimento: 96%

● Prêmio iBest 2020

● Avaliação no Reclame Aqui: 9.5

● Selo RA1000 do Reclame Aqui
● Maior tráfego do setor de Educação
● 14º maior tráfego de todos os setores
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A PLATAFORMA COMPLETA PARA APROVAÇÃO

Questões

Comentários

Resumos

Guias de Estudo

Videoaulas

PDF 2.0

Raio X

Simulados
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Usuário
cadastrado

Usuário
engajado

COMPRA

TESTA

CONHECE

MODELO DE NEGÓCIOS FREEMIUM

Assinante

Percebe valor após os testes
e se torna um assinante

Conhece a solução,
principalmente, via Tráfego
orgânico e indicação

Começa a introduzir a
ferramenta no seu dia a dia e
testar as funcionalidades

5

COMPARATIVO COM O MERCADO

Concorrência

Qconcursos

Conteúdo

Experiência
de estudo

Comunidade

Precificação

Alta dependência
de professores e
alto custo de
produção

Várias
ferramentas
que não se
comunicam

Estudo solitário
ou em
pequenos
grupos

Venda de materiais
digitalizados e falta
de eficiência geram
um alto ticket

O conteúdo
também é
desenvolvido e
chancelado pela
comunidade

Ferramentas para
cada etapa de
estudo
integradas

Colaboração de
um grande
grupo de
estudantes

Produto de
escala e a
otimização
operacional
garantem um
ticket
acessível

Aquisição

Altos investimentos
em mídia paga para
aquisição e
conversão

Mídia paga é um
diferencial, mas o
foco é ser orgânico
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ASSINATURAS

Premium

Premium Plus

Ilimitada

R$ 32,00/mês ou
R$ 220,00/ano

R$ 42,00/mês ou
R$ 388,80/ano

R$ 89,90/mês ou
R$ 1.198,80/ano

Para quem busca praticar de

Para quem busca teoria com

Para quem busca a aprovação

forma intensiva, analisar seu

videoaulas e direcionamento nos

certa, com materiais escritos e

desempenho e se desafiar a

estudos além de questões.

curados extremamente

cada dia.
320.000 assinantes

direcionados para cada edital.
67.000 assinantes

24.000 assinantes
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CRESCIMENTO DA BASE

Usuários por ano

Assinantes por ano

(milhões)

(mil)

421

17,5

370

14,1

290
240

9,8
180

7,6
130

5,5

0,1

0,5

1

1,5

2,1

2,9

3,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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30

48

60

145

80

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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PORQUE SOMOS ÚNICOS?

Temos a maneira

Temos o único

Temos a maior

mais prática de

produto premium

comunidade colaborativa

estudar do mercado

com preço acessível

de estudos para
concursos do Brasil
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ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO DA QCONCURSOS

FOCO INTERNO

BENEFÍCIO GERADO

Produto de escala

PREÇO AGRESSIVO

Produto acessível

Experiência inicial

FÁCIL DE USAR

Estudo mais prático

Experiência incrível

IMPOSSÍVEL DE SAIR

Estudo mais eficiente

Crescimento Sustentável
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DESEMPENHO
(milhões)

ARRECADAÇÃO

R$ 68
R$ 56
R$ 48

R$ 29
R$ 21
R$ 8
2014

2016

2017

2018

2019

2020

11

A REVOLUÇÃO DO ENSINO DIGITAL
Personalização: a próxima fronteira

Ensino digital de alta qualidade. E cada vez mais inteligente.

2006-2009

2010-2018

2019: EnsineMe

Hoje: Personalização

2022+

Nos estágios iniciais do EAD

Mantivemos nosso foco em

A EnsineMe entrega, hoje, o

O uso de IA para melhorar nossas

Já temos ganhos em engajamento

no Brasil, fizemos escolhas

pesquisa e desenvolvimento.

melhor ensino nativo digital do

avaliações, permitir a progressão

e retenção. Primeiros resultados em

acertadas

Nascia a melhor metodologia

país, que inclusive extrapola a

acadêmica adaptativa e a gestão

desempenho

de ensino digital do país.

modalidade EAD em alcance.

por dados é nosso próximo passo.

aparecer nos próximos ciclos.

e

vislumbramos

seu potencial transformador.
Nascimento do nosso
Ensino Digital

Novo modelo de polos,
mais flexíveis e rentáveis

Cerca de 600 polos
(início de 2019)

2.000 polos até
o fim de 2021

acadêmica

irão

2.500 polos
em 2022
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NOSSO ENSINO DIGITAL
Ensino digital do Século XXI

Nativo digital

Modular e flexível

Ensino pensado para a internet, acessível de

Abordagem por temas permite produtividade e

qualquer dispositivo, por streaming ou offline.

rapidez incríveis. E flexibilidade para novos
produtos.

Altíssima qualidade
Conteúdo criado pelos melhores especialistas
do país. Curadoria rigorosa EnsineMe.

Adaptativo e Personalizado
Os subsistemas de avaliações e de ensino deverão
responder às necessidades de cada aluno,
elevando performance acadêmica.

Riqueza de Objetos
Nosso design e a multiplicidade de objetos de
aprendizagem já são referência para o setor.

Orientado ao Sucesso
Aplicação de IA também abrirão as portas
para decisões sobre dados e gestão
automatizada para o sucesso do aluno.
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COMO CHEGAR LÁ

Mais do que uma vertical. Um ecossistema de ensino e tecnologia.
A BU Digital da Yduqs, em versão turbinada. Estamos nos reorganizando, com o agrupamento de todos os nossos negócios ligados ao digital.

Produtos com rigor, qualidade e flexibilidade
Com Estácio Digital, os EADs das instituições locais, Wyden EAD, Damásio, Clio, Ibmec Online,
Qconcursos e as pós digitais de todas as IES, chegamos com muita qualidade em todos os
segmentos.

Tecnologia e inovação
EnsineMe, nosso grande motor de inovação e qualidade, Qconcursos e outras empresas que
formam o maior e mais dinâmico hub de ensino digital do país.

Vida Toda
A maior operação de pós-graduação e de preparatórios aporta expertise para atendermos o
alunos em qualquer momento de sua vida ou trajetória acadêmica.

Ensino digital
Nossos times de ensino, relacionamento e a EnsineMe trabalham, de forma integrada, para
entregarmos, sempre, o melhor ensino digital do país.

Expansão e gestão da rede de polos
Aqui estão nossas operações para ampliar de forma contínua nossa presença e assegurar
alinhamento, qualidade e eficiência da rede de polos.
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‘A melhor forma de se prever o futuro é criá-lo’

Qconcursos.com

15

Contatos de RI
Mayte Albuquerque | Matheus Pontes| Rosimere Nunes | Milena Gonçalves
+55 (21) 3311-9875 | 3311-9290
ri@yduqs.com.br
www.yduqs.com.br
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