
A Flywire nos permitiu chegar rapidamente a mais países na 

América Latina com maior facilidade e sem nos preocuparmos em 

estabelecer uma empresa ou registrar uma nova plataforma em 

cada país.

A Universidad Uk, com sede no México, é uma instituição 100% online que oferece 

programas de educação de alta qualidade a preços acessíveis. Atualmente, 

a instituição oferece 13 programas acadêmicos diferentes para estudantes nos 

seguintes na Bolívia, Chile, Colômbia, República Dominicana, Equador, El Salvador, 

Guatemala, México, Paraguai, Peru, Espanha e Estados Unidos. 

 

A instituição oferece uma seleção abrangente de programas de graduação, 

incluindo Contabilidade, Administração de Empresas, Comunicação, Marketing 

Digital, Economia, Finanças, Desenvolvimento Humano e Treinamento, Engenharia 

Industrial, Pedagogia e Engenharia de Sistemas. Os programas de Mestrado 

incluem Administração de Empresas (MBA) e Tecnologias para Educação (Edtech). 

A instituição também oferecerá cursos sobre criptomoedas, inteligência artificial e 

direito fiscal.

Desafio 
A acessibilidade do currículo online da universidade torna-a muito atraente para 

estudantes internacionais, mas as complexidades dos pagamentos internacionais 

apresentaram desafios aos planos da universidade de expandir sua base de alunos 

para toda a América Latina. Além disso, pelo fato de muitos estudantes não terem 

cartões de crédito, a instituição estava procurando um parceiro de pagamento que 

pudesse oferecer outros métodos de pagamento locais para facilitar o processo e 

reduzir a carga de trabalho manual para a equipe financeira da escola.

Universidad Uk expande o alcance 
internacional com a Flywire 

RESULTADOS

Maior comodidade para 
os alunos
Acesso online de autoatendimento com 
métodos de pagamento locais

Eficiência operacional 
aprimorada
Capacidade de receber, processar e 
reconciliar pagamentos com facilidade

Redução de chamadas 
recebidas
Suporte multilíngue ininterrupto para 
economia de tempo

Aumento de até 3X 
no número de alunos 
internacionais
Processo simplificado que ajuda 
a impulsionar a matrícula de alunos
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Solução
Depois de pesquisar diferentes soluções de pagamentos de alunos 

internacionais, a Universidad Uk começou a trabalhar com a Flywire em 

2021. A extensa presença global da Flywire e a moderna plataforma digital de 

pagamentos proporcionaram à escola a capacidade de oferecer aos estudantes 

em diferentes países vários métodos de pagamento (cartão de débito, cartão 

de crédito, transferências) em moedas locais. Com suporte para mais de 

140 moedas em 240 países e territórios, a poderosa rede global de pagamentos 

da Flywire permite que a instituição receba, processe e concilie pagamentos 

com facilidade em todo o mundo.

 

Ao facilitar o pagamento para alunos internacionais, a Flywire está ajudando 

a Universidad Uk a alcançar mais países na América Latina com mais 

simplicidade. Além disso, a instituição não precisa mais se preocupar em 

abrir uma empresa em cada país ou registrar uma nova plataforma em 

cada mercado. Isso melhora a eficiência operacional e, ao mesmo tempo, 

proporciona à equipe financeira da instituição a confiança de que a Flywire 

será capaz de lidar com pagamentos de alunos em qualquer país. Além 

disso, a Flywire oferece suporte multilíngue ininterrupto para perguntas 

relacionadas a pagamentos, economizando ainda mais o tempo da equipe.

Resultados
Ao estabelecer uma parceria com a Flywire, a Universidad Uk conseguiu 

melhorar a experiência do aluno e impulsionar os resultados.

O alcance internacional da Universidad Uk continua crescendo:

• Até o momento, milhares de pagamentos internacionais de onze países em 

oito moedas diferentes foram processados com segurança pela instituição 

usando a rede global de pagamentos da Flywire

 

• A instituição viu o número de transações na plataforma Flywire aumentar 

em mais de 600% em apenas sete meses

 

• Em 2021, 14% dos alunos da Universidad Uk vieram de países latino-

americanos. Em julho de 2022, essa porcentagem havia crescido para 35%. 

A instituição espera que esse número chegue a 40% até o final de 2022.

FATOS SOBRE A 
UNIVERSIDAD UK

2018
Fundação

5.000  
Alunos de 12 países 

diferentes

11  
Programas de graduação

 

2 
Programas de  

pós-graduação
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