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Dados ensino básico no Brasil:

O País conta com 186,1 mil escolas de educação básica;
A rede privada representa 21,5% do total (39,9 mil escolas);

Fonte: Inep 2016

Dados ensino superior no Brasil:

O País conta com 2.364 instituições de educação superior;
A rede privada representa 87.5% do total (2.364 instituições);

Fonte: Inep 2015

Mercado Educacional e sua Concorrência



Cenário geral da Gestão das Instituições de Ensino

• Ausência de planejamento estratégico e visão de futuro;
• Falta de mapeamento e definição dos processos;
• Falta de unificação das atividades (CSC);
• Falha na comunicação corporativa;
• Ausência de governança;
• Falha nas políticas de redução de custos;
• Não uso de indicadores de desempenho;
• Falta de relatórios gerenciais para a tomada de decisão;
• Carece de bons profissionais na gestão;
• Falha na gestão na retenção dos alunos;
• Dificuldades no plano de expansão e inovação.



Cenário Educacional
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• Interrupção do curso normal de processo;

• A Disrupção digital é o nome mais curto para explicar o
efeito das tecnologias digitais sobre modelos de negócios
tradicionais, o que obriga muitos a enxergarem bem lá na
frente, ou seja, dando um passo adiante para não
deixarem de existir.

O que significa Disrupção Digital?



A mudança constante requer adaptabilidade e flexibilidade por parte das organizações .



“(…) o Airbnb está complicando os hotéis, o Whatsapp
está complicando as operadoras de telefones, as mídias
sociais estão complicando os veículos de comunicação, o 
Uber está complicando os taxistas (…).”

Essa mensagem traz excelentes exemplos de disrupções:

“O Mp3 faliu as gravadoras, o Netflix faliu as locadoras”



“o Booking complicou as agências de turismos”

“o Google faliu as páginas amarelas e as enciclopédias”



“o celular acabou com as revelações fotográficas”

“a OLX acabou com os classificados de jornal”



O alemão Klaus Schwab organizador do Fórum Econômico Mundial 
afirmou:





Quatro mudanças de atitude para uma organização não
desaparecer na disrupção digital:

• Não ter medo da mudança;

• Não ter medo da tecnologia;

• Ter a equipe certa;

• Ter uma estratégia digital.



• É um processo no qual as empresas fazem uso da
tecnologia para melhorar o desempenho, aumentar o
alcance e garantir resultados melhores. É uma mudança
estrutural nas organizações dando um papel essencial
para a tecnologia;

• É a adoção de tecnologias digitais em todas as fases da
cadeia de valor do produto/serviço a fim de aumentar a
receita e a produtividade;

Mas o que é Transformação Digital?



• Envolve a reestruturação de processos e a absorção de
uma cultura digital, voltada para gerar ganhos de
produtividade de diversas maneiras: melhoria na
experiência do cliente, novas formas de prestar os
serviços, otimização da cadeia de processos e auxiliar na
tomada de decisões estratégicas;

• Deve ser combinada com a reorganização meticulosa de
processos de trabalho, restruturação da gestão e a
formação de recursos humanos.

Transformação Digital



Sua organização está preparada para
enfrentar esse desafio e encontrar o
melhor uso para a transformação
digital?





• Quais novos benefícios poderão ser disponibilizados aos
meus clientes de forma a perceberem mais valor ao
produto ou serviço?

• Como sua cadeia de processos (internos, fornecedores e
parceiros) pode se beneficiar dessa transformação?

• Quais as consequências disso para os resultados da
organização?

Primeiras reflexões para o planejamento da Transformação Digital 



• Forçar as instituições a repensar seus processos e utilizar
a tecnologia para alcançar melhorias significativas em
suas operações e processos;

• Tornar a transformação digital como questão-chave na
agenda das estratégias das instituições;

• Evidenciar que não é apenas uma adoção de novas
tecnologias, mas também novas maneiras de tornar a
gestão mais eficiente e competitiva.

Benefícios da Transformação Digital para a Gestão  



• Capacitar os funcionários para que melhorem a sua
performance através de ferramentas que proporcionam
um trabalho colaborativo, uma comunicação rápida e
amplificada, além de favorecer a disseminação do
conhecimento na organização (ex: Trello, Slack).

Benefícios da Transformação Digital para a Gestão 



Classified as Microsoft General by rprado@microsoft.com

Realizando a Transformação Digital

ATRAINDO CLIENTES

Dê-lhes novas
experiências. Eles

adoram.

CAPACITE
FUNCIONÁRIOS

Reinventar a
produtividade e

permitir uma cultura
de dados

TRANSFORMANDO
PRODUTOS

Produtos inovadores e
modelos de negócio

OTIMIZANDO
OPERAÇÕES

Modernizar o

portifólio, transformar
processos e
habilidades



Realizando a Transformação Digital

• Os casos bem sucedidos tem em comum uma estrutura eficiente e
integrada de telecomunicações, TI, mobilidade, nuvem e segurança
da informação;

• Escolha do parceiro certo que agregue valor e colabore em áreas
como transmissão de dados, segurança e mobilidade. Esse
fornecedor pode significar custos menores e resultados mais
significativos;

• Mapeamento, manualizações, políticas e definições dos processos;

• Escolha a equipe certa que estejam comprometidos com a mudança
de pensamento e de atitude que possam liderar a transformação
digital;

• Tenha um diagnóstico e indicadores de desempenho, análise da
realidade do mercado no qual a organização se situa e tenha uma
estratégia adequada que deve ser flexível e revisada
periodicamente.



Diversidade de Desafios Fascinantes

 Inteligência Artificial













Robótica
IoT
Veiculos autônomos
Nanotecnologia
Biotecnologia
Armazenamento de energia e
computação quântica

Surgimento
de Novos

Modelos de
Negócios



O que é Inteligência Artificial?

• Ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar
dispositivos que simulem a capacidade humana de
raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas;

• É um algoritmo avançado que usa dados dos clientes para
gerar e testar hipóteses, recomendações e o melhor ritmo
para as mudanças.

Estudo global feito pela Mckinsey, estima que 60% das funções
poderão ter pelo menos 30% das suas tarefas automatizadas até 2030.



Dados e Inteligência Artificial 



Sistema de Informação 



Big Data 

A possibilidade de transformar 
uma grande quantidade de dados 
em informação relevante para 
tomada de decisões.

http://computerworld.com.br/fia-lanca-curso-line-e-gratuito-sobre-big-data
http://computerworld.com.br/fia-lanca-curso-line-e-gratuito-sobre-big-data


Big Data Analytics

• É o trabalho analítico e inteligente de grandes
volumes de dados, estruturados ou não-
estruturados, que são coletados, armazenados e
interpretados por softwares de altíssimo
desempenho. Trata-se do cruzamento de uma
infinidade de dados do ambiente interno e
externo, gerando uma espécie de “bússola
gerencial” para tomadores de decisão.

http://www.bigdatabusiness.com.br/como-os-gestores-da-sua-empresa-definem-as-estrategias-2/




Ferramentas tecnológicas para gestão administrativa

• Business Inteligence;
• XML / digitalização da documentação (ECM);
• Robotização (call center);
• Secretaria academica digital;
• Mobilidade;
• Cloud computing;
• Controle de conteúdo web;
• Firewall.
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• BBB

• CCC





65% das crianças do

atual primário vão
trabalhar em atividades
que ainda não existem.
Fonte: The Future of Jobs o World Economic Forum



Novas Profissões



A tecnologia prejudica a produtividade?

• Exige que as pessoas adquiram novas capacitações,
adaptem-se a novos sistemas e mudem seus
comportamentos;

• Aumenta os problemas de segurança: spam, vírus,
ataques cibernéticos e outros tipos de violações de
segurança;

• E-mails, mídias sociais, vídeos e jogos podem
facilmente distrair os funcionários, suprimindo
algum potencial de produtividade;

• Os smartfones moldaram as mentes dos jovens.



A tecnologia prejudica a produtividade?



A tecnologia prejudica a produtividade?



“Não é o mais forte que
sobrevive,nem o mais
inteligente,mas o que
melhor se adapta às
mudanças¨.

CharlesDarwin

Presidente da Levi´s: 
“Tenha um pé na 

tradição, mas ponha 
o outro no futuro.”
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