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Aviso legal

O material divulgado pela Companhia reflete as expectativas dos administradores e poderá conter estimativas sobre eventos futuros. Quaisquer
informações, dados em geral, previsões ou planos futuros refletem estimativas e não podem ser tomados como dados concretos ou promessa perante o
mercado. A Ser Educacional não será responsável por quaisquer decisões de investimentos, operações ou alterações nas posições dos investidores
tomadas com base nas informações e dados aqui divulgados. Da mesma forma, fica claro que o material ora divulgado poderá sofrer alterações sem prévio
aviso.
O presente material foi elaborado pela Ser Educacional S.A. (“Ser Educacional" ou a "Companhia") de acordo com as mais rígidas normas nacionais e
internacionais aplicáveis ao setor e inclui determinadas declarações prospectivas que se baseiam, principalmente, nas atuais expectativas e nas previsões
da Ser Educacional quanto a acontecimentos futuros e tendências financeiras que atualmente afetam ou poderiam vir a afetar o negócio da Ser Educacional,
não representando, no entanto, garantias de desempenho no futuro. Elas estão fundamentadas nas expectativas da administração, envolvendo uma série de
riscos e incertezas em função dos quais a situação financeira real e os resultados operacionais podem vir a diferir de maneira relevante dos resultados
expressos nas declarações prospectivas. A Ser Educacional não assume nenhuma obrigação no sentido de atualizar ou revisar publicamente qualquer
declaração prospectiva.
Esta apresentação é divulgada exclusivamente para efeito de informação e não deve ser interpretada como solicitação ou oferta de compra ou venda de
ações ou instrumentos financeiros correlatos. De igual modo, esta apresentação não oferece recomendação referente a investimento e tampouco deve ser
considerada como se a oferecesse. Ela não diz respeito a objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de
nenhuma pessoa. Tampouco oferece declaração ou garantia, quer expressa, quer implícita, em relação à exatidão, abrangência ou confiabilidade das
informações nela contidas. Esta apresentação não deve ser considerada pelos destinatários como elemento que substitua a opção de exercer seu próprio
julgamento. Quaisquer opiniões expressas nesta apresentação estão sujeitas a alteração sem aviso e a Ser Educacional não têm a obrigação de atualizar e
manter em dia as informações nela contidas.
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AJUDAMOS ESTUDANTES A INGRESSAREM NA FACULDADE
COM A SEGURANÇA DE TEREM FEITO A
MELHOR ESCOLHA
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Problema
Que carreira seguir? 60% dos jovens têm dúvidas quanto ao seu futuro
profissional.
Em qual faculdade estudar? Faculdade pública ou privada? Presencial
ou EAD? Qual é a melhor?
Como me preparar para conquistar a vaga? Onde conseguir material
didático ou cursinho acessível e de qualidade?
Como bancar financeiramente minha faculdade? Onde consigo uma
bolsa de estudos, um financiamento ou uma condição de pagamento de
acordo com minha realidade?
Fonte: INEP | ABEP | Pesquisa realizada durante a Expo CIEE 2019, pelo CPS (Cedaspy Professional School) envolvendo cerca de 6.000 jovens
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Solução
Uma plataforma online onde os estudantes possam encontrar as informações
e serviços que precisam para a escolha da faculdade.

Informações sobre todas as faculdades e cursos do Brasil
Localização, valores de mensalidades, bolsas disponíveis, notas de corte, nota do MEC,
opiniões de estudantes, entre outras

Ferramentas de estudo e preparação
Conteúdos sobre as áreas do conhecimento e matérias do ENEM, apostilas, mapas
mentais, Simulados ENEM, planos de estudos, vídeos sobre profissões, entre outros

Apoio na definição da carreira
Teste vocacional baseado na metodologia DISC para mapear o perfil do estudante e
indicar as profissões com mais combinam com ele
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Validação de mercado

7,9 milhões

33%

de estudantes no ensino médio

dos brasileiros entre 18 e 24 anos no
Ensino Superior até 2024
é a meta do Plano Nacional de Educação

2.447

3,6 milhões

Instituições de Ensino Superior no
Brasil

de ingressantes no ensino superior por
ano

Fonte: INEP 2018
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Produto
Teste vocacional
60% dos jovens têm
dúvidas quanto ao seu
futuro profissional.

Buscador
Tenha informações centralizadas de
todas as faculdades e cursos do
Brasil.

Preparação
Estude e se prepare com o nosso
conteúdo, apostilas, mapas mentais
e Simulado ENEM.
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Evolução do tráfego orgânico mensal
EM NÚMERO DE USUÁRIOS ÚNICOS
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ESTUDANTES QUE ESTÃO SE PREPARANDO PARA O ENEM E VESTIBULARES COM IDADES ENTRE 17 E 34 ANOS
8

Comparativo com algumas soluções de
mercado
OBS: O TRÁFEGO DO BEDUKA É 100% ORGÂNICO. AS DEMAIS PLATAFORMAS POSSEM TRÁFEGO PAGO
TAMBÉM.
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Teste vocacional e comportamental
AS PROFISSÕES QUE MAIS COMBINAM COM VOCÊ A PARTIR DE UMA ANÁLISE COMPLETA DO SEU PERFIL – METODOLOGIA DISC
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Buscadores de faculdades
O ÚNICO COM INFORMAÇÕES DE TODAS AS FACULDADES E CURSOS DO BRASIL EM UM SÓ LUGAR
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Tecnologias
O Beduka utiliza o Elastic Search como motor de buscas. Trata-se de uma
ferramenta de alta tecnologia para buscas e análise de dados distribuídos, para
todos os tipos de dados, textuais, numéricos, geoespaciais, estruturados e não
estruturados. Essa tecnologia é utilizada por grandes empresas como NetFlix,
Twitter, Facebook, Uber, Mercado Livre, etc.
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Fundadores

Willian Valadão - Comercial

Julian Anderson – TI

Graduado em Ciência da
Computação, com Pós em Gestão
de Negócios e Gestão de
Projetos.

Graduado em Ciência da
Computação, com Pós em
Estratégias em Arquitetura de
Software e Gestão de Projetos.

Atua há 20 anos no mercado de
tecnologia. Criador da solução
educacional da TOTVS, trabalhou
também como gestor de
tecnologia em grupos como
KROTON e UBEC.

Trabalhou em empresas como
Totvs, Educar Brasil e Kroton,
liderando equipes de
desenvolvimento e arquitetura de
soluções.

Fundador e sócio da Verga
Sistemas e Beduka, ambas
empresas de tecnologia.

Sócio da Verga e Beduka; e
responsável pela criação da
engine de integração do APP
VMobile, que é uma forte barreira
para a concorrência.
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Contatos Ser Educacional
Jânyo Diniz (CEO)
João Aguiar (CFO)
Rodrigo Alves (IRO)
Geraldo Soares (IRM)
Fone: +55 (11) 2769-3223

E-mail: ri@sereducacional.com
Website: www.sereducacional.com/ri
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