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DISCLAIMER
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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NÓS AJUDAMOS AS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO A SE MODERNIZAREM E
MELHORAREM CONTINUAMENTE O
PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE
SEUS ALUNOS.

NOSSAS SOLUÇÕES
SOMOS FOCADOS EM PROCESSOS
PARA EDUCAÇÃO.
COLETAMOS DADOS DE DIFERENTES
MOMENTOS DOS ALUNOS PARA AJUDAR
NOSSOS CLIENTES A MELHORAREM A
EXPERIÊNCIA DE APRENDIZADO DE SEUS
ALUNOS.

+

ERP EDUCACIONAL
ATENDE A MAIS DE 20 MIL ALUNOS

APP COM MAIS DE 90.000
PROFESSORES CADASTRADOS

Somos líderes em gestão de provas na
América Latina e nossa missão é contribuir
para a melhoria da educação no Brasil e
América Latina. Neste caminho, nós
simplificamos a logística e aplicação de mais
de 40 milhões de avaliações por ano e
impactamos mais de dois milhões e meio de
alunos. Fomos reconhecidos pelo Global
EdTech Startups Awards como uma das três
startups de educação mais inovadoras da
América Latina.

+

Somos a única empresa que concentra o conhecimento
sobre os processos de avaliação dos maiores grupos
educacionais do país há mais de cinco anos. Isso nos
permite o benchmark contínuo sobre os melhores
processos de avaliação e suas oportunidades de
melhorias.

Somos os únicos a acompanhar o processo de
avaliação das instituições do começo ao fim,
possibilitando insights e melhorias a cada passo
(outras empresas focam em apenas parte do processo).

SOMOS A INOVAÇÃO EM
SISTEMAS DE GESTÃO DE AVALIAÇÕES
NOSSAS SOLUÇÕES TRAZEM MAIS CLAREZA PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO EM SUA INSTITUIÇÃO E SIMPLIFICAM
TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO - CRIAÇÃO, CORREÇÃO, RESULTADOS, DE PONTA A
PONTA.

Integre os
departamentos e todas
as etapas do seu
processo de seleção,
desde a inscrição até a
classificação e
matrícula dos
candidatos.

+

ORGANIZAÇÃO
DO BANCO DE
QUESTÕES

Coloque sua instituição na era
da conectividade dos dados e
gere informações a partir do
cruzamento dos resultados
das provas aplicadas,
aumentando o desempenho
de professores e alunos
continuamente.

+

QUALIDADE
DAS PROVAS
APLICADAS

Realize pesquisas para
avaliar disciplinas,
palestras, congressos,
infraestrutura e mais.
Saiba o que pensam de
sua instituição e melhore
continuamente todos os
pontos necessários.

Avalie, analise e
acompanhe o
desempenho dos seus
alunos e colaboradores.
Simplifique e otimize a
aplicação de simulados
com questões com ato
nível de personalização.

+

AGILIDADE NA
CORREÇÃO
DAS PROVAS

+

INTELIGÊNCIA
NOS RELATÓRIOS
GERADOS

INTEGRADOR DE TODOS OS PROCESSOS EDUCACIONAIS DA
INSTITUIÇÃO
CONTEÚDO

ERP

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (LMS)

SISTEMA DE GESTÃO DE PROVAS

Ensino Superior, Básico e
Técnico

Ensino a Distância (EaD)

Educação
Corporativa

Educação
Executiva

Cursos Preparatórios

Professor

Aluno

FORTE PARTICIPAÇÃO NO MERCADO EDUCACIONAL BRASILEIRO

IES e Escolas de Educação
Básica

Estudantes de Ensino
Superior

Estudantes de Educação
Básica

TEACHERS

+600

1,7%

+2,0 M de 8,3 M

24,1%

+80 K de 7,3M

1,1%

+90 K de 1,8M

5,0 %

Educação Superior

Diversos clientes em Ensino
Superior em todo Brasil

Educação Superior

Totalizando mais de
4.000 Campis e Pólos
atendidos em todo
Brasil

MERCADO
ENDEREÇÁVEL
considerando setores públicos e
privados, mercado total de educação
no Brasil

Nosso TAM no Brasil (Mercado
privado /público para AMS
(Assessment Management
System)

BRL 400 bilhões
BRL 1,3 bilhão

Modelo de Negócio
SET UP Implantação

Receita Mensal Recorrente

Alta capacidade de Crosseling e
Upselling

Oportunidades Geradas pelo M&A
Redução de Custos através da
sinergia de áreas
administrativas e operacionais

Fortalecimento do processo
de transformação Digital da
SER Educacional

Fortalecimento da Marca Prova
Fácil ampliando atuação para
fora do Brasil

Catalisador para ganho
de escala da Startup

Ampliação das ofertas de produtos
tecnológicos de processos avaliativos para os
mercados de Educação Básica , corporativos,
cursos livres e de Certificação

Sinergia de Propósitos de
transformação da
Educação Brasileira

Obrigado!
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E-mail: ri@sereducacional.com
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