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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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Novo marco regulatório do EAD de 2017 criou novas oportunidades de
crescimento e transformação do ensino superior brasileiro

abertura do mercado
para novos players

marcas locais reconhecidas
passam a ofertar EAD

preços mais acessíveis ajudam a
penetrar o mercado endereçável

tecnologia associada à pedagogia
melhora qualidade e acesso ao ensino

combinação de modalidades de
ensino catalisam mercado

transformação do setor
está ocorrendo agora
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Conceito #serdigital
4

Alunos e professores comparam a experiência oferecida pela universidade
com as melhores experiências oferecidas por outras empresas
A proposta de valor precisa
considerar todas as camadas de
formação de expectativas
Diferença entre o que o
alunos esperam e o que
uma universidade
tradicional entrega

INFLUENCIADORES
DE PERCEPÇÃO

COMPETIDORES
DE EXPERIÊNCIA

COMPETIDORES
DIRETOS

Altera as expectativas
que as pesoas possuem

Define expectativas
entre indústrias

Entregam produtos e
serviços
que competem com você

Competidores do
ensino superior
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#serdigital: transformação digital Companhia com objetivos de
geração de valor em longo prazo (kickoff abril/2018)
Abordagem em 4 dimensões

Parceria com a Accenture melhorar a experiencia de
aprendizado dos alunos em todas as etapas

24 meses
Mapeamento e
diagnóstico

Desenho do futuro

Plano de implantação

11

Implantação da
jornada digital

EXPERIÊNCIA DOS
ALUNOS, DOCENTES
E COLABORADORES

1

3

Frentes de atuação

INOVAÇÃO

Redesenho da jornada dos alunos e professores

Adaptação da cultura digital existente

21

IMPACTO NA
TECNOLOGIA

41

CULTURA
ORGANIZACIONAL

Remodelagem do ambiente corporativo de inovação

Adequação de tecnologias e modelo de TI
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Implantação da
Transformação Digital

#serdigital
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Pesquisa e discussão

Pipeline de decisões e desenvolvimento

Equipe Ser Educacional gerou ~90% das novas ideias #serdigital
Eventos e Games
Comunicação e capacitação
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Overdrives: aceleradora de startups que atua como agente da
transformação digital

COMUNIDADE CONECTADA

Thinktank corporativo
para gerar inovação

TALENTOS

DENSIDADE

CULTURA

CAPITAL

AMBIENTE

Atrair
Formar
Conectar

Abrir
Compartilhar
Receber
Empoderar

Falar
Difundir
Espalhar
Mostrar

Expor
Apoiar
Gerar
Convencer

Negociar
Planejar
Projetar

Ge.N.Te

Muita
Ge.N.Te

Ge.N.Te
Conectada

Ge.N.Te
Relevante

+15 startups em
desenvolvimento

Ge.N.Te
Alinhada

Desenvolvimento de
soluções para
empresas com alunos
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Novas ferramentas que melhoram a experiencia do aluno
e eficiência operacional
Novos processos internos se refletem em mais
de eficiência operacional...

... e melhor experiência dos alunos e docentes

acadêmico
+ integração
EAD/presencial

Crédito
score
e controle

fiscal
automação
municipal

tesouraria
automação
e controle

atendimento
automação
e Ai

▪

30 robôs para automação de processos já concluídos

▪

+280 robôs no pipeline de programação
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Novos conceitos de ensino: capacitação de docentes
com metodologias ativas que utilizam ferramentas on&offline
Novos conceitos de ensino que melhoram
a experiencia de alunos e docentes

Aula
expositiva

Quiz

TBL*

Mapa
mental

Revisão

Incentivo à cultura digital dos docentes

▪

Capacitação de docentes para adoção dos conceitos e
utilização das ferramentas

▪

Apoio para implementação em sala de aula

▪

Novo portal do docente

Tecnologia de ponta em aplicação e
controle de metodologias ativas

-

Conteúdos para o docente aplicar em sala de aula

-

Vídeos explicativos

-

Atualizações periódicas

-

Avaliações dos alunos

Plano de rollout dos novos conceitos de ensino:

*TBL: Team Based Learning

▪

2019.1: 5 cursos implantados com sucesso no 1º período

▪

A partir de 2019.2: +5 cursos por semestre + continuidade
dos periodos seguintes dos cursos implantados
anteriormente
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Plataforma EAD combina tecnologia de ponta com
acompanhamento personalizado dos alunos
Tecnologia EAD Ser Educacional

Realidade Aumentada

Inteligência Artificial

Vídeo tutor guardião: vencedor do prêmio Blackboard Catalyst Award – 1ª empresa brasileira a receber a premiação
Sistema Antiplágio
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: Materialização dos conceitos desenvolvidos no Ser Digital

Automação

Integração
EAD/presencial

Capacitação de
docentes e
cultura corporativa

Novo modelo
Retrofit
de Unidades

1

Nova jornada dos professores e alunos, com aulas que utilizam metodologias
ativas e ferramentas on e offline

2

Novos portais do aluno e docentes, com automação de processos e serviços
com conteúdos que ajudam o desempenho e experiencia acadêmica

3

Maior integração e interação entre os cursos presenciais e a distancia permite
oferta de portfolio mais completo e flexível de cursos nas cidades

4

Unidades com estrutura mais moderna e laboratórios de saúde e engenharia
desde o inicio das operações

5

Plataforma EAD constantemente atualizada com tecnologia de ponta e alunos
que contam com o suporte do Tutor Guardião
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Automação de backoffice para suportar mais operações, em menor tempo e
melhor qualidade
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Novas unidades com maior potencial de sucesso e rentabilidade
Maior potencial de penetração de mercado

Portfolio de 10 ou mais cursos presenciais

▪

Cursos pra todos os perfis de alunos (presencial, semi, EAD)

▪

Diversificação do portfolio de cursos

▪

Expansão das faixas etárias do publico alvo

Oferta do pacote EAD completo
- 100% online (graduação e pós)
- Premium (cursos que requerem aulas praticas)
- Semipresencial (EAD com aulas no campus)

Integração dos cursos presenciais e EAD

Características
▪

Integração crescente entre os cursos presenciais e EAD

▪

Maior probabilidade de ganho de escala

▪

Maior chance de sucesso da unidade e ramp-up

▪

Maior eficiência de mercado (payback marketing)

▪

CAPEX similar ao tradicional, porém acelerado para 4 anos

Conceito original
▪ Modelo ‘asset light’: operacionalização em escolas,
posterior migração para unidades maiores
▪ 5 cursos no lançamento da operação
▪ Credenciamento de 15-20 em 2 a 3 anos
▪ Investimento em laboratórios a partir do 2º ano
▪ Venda de cursos EAD 100% online
Unidade de Parangaba (Fortaleza – CE): modelo Campus 2.0
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Adaptação gradual das unidades existentes será relevante para
gerar novas oportunidades de crescimento
Atividades do Ser Digital que também
atualizam as unidades existentes para o
modelo Campus 2.0

Retrofit de unidades para o conceito Campus 2.0

Automação do
backoffice e novos
portais do aluno/docente
melhoram experiencia
do aluno
Integração entre
EAD/presencial
maximiza e otimiza
oferta dos cursos e
utilização de ativos

Capacitação de
docentes e
cultura corporativa para o
mundo digital
Uninassau do Recife
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Plano de expansão consistente, com solidas avenidas de crescimento e estrutura de
capital consistente
Foco na rentabilidade

Crescimento orgânico presencial / EAD
▪

14 unidades em processo de ramp-up

▪

Fortaleza, Natal e Aracajú em estágio final para se
tornarem centros universitários

▪

Integração do EAD
e Presencial

Aumento do portfólio de cursos em unidades existentes

▪

Sólido desenvolvimento da base de alunos e polos EAD

▪

Rollout do projeto Campus 2.0

Rollout
Campus 2.0

▪

Iniciativas do plano de ação 2018 devem continuar a
gerar benefícios em 2019

▪

Manutenção da estratégia de ajuste contínuo de estrutura
de custos e despesas

▪

Sólido controle do CAPEX e da carteira de crédito

▪

Objetivo: manter a empresa preparada para a retomada
da economia

Robotização do
backoffice

Nova política de dividendos
Novo portal do
aluno

▪ Dividendos extraordinários de R$250 milhões relativo ao

▪ Fortalecimento das operações da Ser Educacional no
Norte do Brasil

Cultura de
inovação

▪ Politica de dividendos passa a prever distribuição de ao

▪ Ganho significativo de sinergias operacionais potencial de

menos 30% do lucro líquido, com distribuição semestral

expansão operacional por novas unidades e lançamento
do EAD 100% online e premium

▪ Pendente de aprovação pelo CADE

caixa excedente gerado nos últimos anos

#serdigital

▪ Companhia segue com sólida geração de caixa e fôlego
financeiro para recompra de ações e/ou aquisições
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#serdigital

Contatos
Rodrigo Alves
Geraldo Soares
+55 (11) 2769-3223
ri@sereducacional.com
www.sereducacional.com/ri
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