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Bem vindos.

Nesta Edição da XMagazine vamos conhecer o 
CASE da maior empresa de educação do Brasil: 
o Grupo Kroton vai demonstrar como a utilização 
da tecnologia tem auxiliado o CSC numa melhor 
gestão e eficiência de suas operações.

E, falando em educação, o ensaio desta edição 
nos convida a refletir sobre a educação e seus 
impactos nas desigualdades sociais, no futuro 
das demandas por novos profissionais num fu-
turo cada vez mais globalizado, competitivo e au-
tomatizado.

Obrigado pela atenção e vamos aprender um 
pouco mais.

Carlos Magalhães
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Neste Case podemos entender mais 
detalhes sobre a operação da Equipe 
Campeã de Atendimento em 2016 do 
Prêmio Época Reclame Aqui, com a 
marca Anhanguera Educacional.

Conheça a DGA, 
Diretoria de Gestão 
de Alunos.

O CSC da Kroton.

Atividade
Centro de Serviços 
Compartilhados

Fundação 
2009

Unidades de Negócios
1.011
- 111 Campi Presenciais
- 900 polos de EAD

Colaboradores 
470 no Centro e mais 
1.400 nos Postos Avançados
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A Empresa
Está no mercado de educação há 50 anos pos-
suindo atualmente 1,2 milhão de alunos do ensino 
fundamental à pós-graduação. Hoje é a maior em-
presa de capital aberta no ramo da educação do 
mundo. Consolidou-se no mercado brasileiro através 
do crescimento orgânico e por meio de aquisições, 
como a maior universidade de educação à distância 
(UNOPAR) em 2012 e o grupo Anhanguera Educa-
cional, em 2014. 

Com um faturamento anual na casa dos R$ 5bi, con-
quistou a posição de liderança focada na gestão por 
resultados, alta performance operacional e qualidade 
acadêmica em seus 111 campi de Ensino Presencial 
e mais de 900 polos de educação à distância. Mais 
informações sobre a Kroton estão disponíveis para 
consulta em www.kroton.com.br. 

Conheça o Eberson Terra, 
diretor da Diretoria 
de Gestão de Alunos 
(DGA), o CSC da Kroton.
Profissional com 13 anos de experiência na área 
de tecnologia, processos, qualidade de software e 
gestão de projetos. Iniciou a carreira como gerente e 
desenvolvedor de projetos na Secretaria de Gestão 
Pública do Mato Grosso do Sul (MS), onde partici-
pou da conquista do Prêmio Excelência em Governo 
Eletrônico (e-Gov 2005) com os cases de Pregão Ele-
trônico e Pregão Presencial.

Ingressou na área de gestão acadêmica para implan-
tar o Escritório de Projetos (PMO), em 2006, na IUNI 
Educacional, que foi adquirida posteriormente pelo 
Grupo Kroton. Em 2009, já na Kroton, implantou o 
CSC de Alunos, onde atualmente tem o cargo de 
diretor da área. Sob sua gestão, este CSC já con-
quistou o Prêmio Nacional de Gestão Educacional 
(PNGE) por dois anos seguidos (2016 e 2017); o 
Prêmio Época Reclame Aqui, como Equipe Campeã 
de Atendimento em 2016, com a marca Anhanguera 
Educacional; e está entre os 8 finalistas do Prêmio 
Destaque de Gestão de Pessoas, da Associação 
Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD). 
Ainda colocou uma de suas marcas como a primeira 
do Brasil a conquistar o selo RA1000 do Reclame 
Aqui no ramo educacional e também pioneira a aderir 
o chatbot para atendimento aos alunos, em 2012. 

Eberson Terra
Diretor do DGA, o CSC da Kroton.
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Porque vocês resolveram 
criar o CSC na empresa? 

Com a expansão orgânica do grupo e a aquisição 
de novas unidades de negócio em 2009, entende-
mos que para ganharmos mais escala com um pa-
drão adequado de prestação de serviços aos nossos 
alunos, seria necessário criar uma estrutura centraliza-
da, que, além de executar atividades para as nos-
sas faculdades, também pudesse atender de forma 
ativa o cliente final. Desde o início, o nosso CSC foi 
concebido com a visão de que o cliente final precisa 
ser o ponto focal para a criação, desenvolvimento e 
melhoria de qualquer processo interno. Diferente de 
um CSC tradicional, englobamos serviços não ape-
nas administrativos, mas também do core business, 
que são aqueles prestados para os nossos alunos. 
Esse diferencial garantiu que nossa estrutura nunca 
deixasse de pensar em como o cliente enxerga a em-
presa, não nos restringindo apenas a ver a satisfação 
das unidades de negócio.

Os serviços inicialmente pensados, e que continuam 
existindo hoje em nossa estrutura, foram desenhados 
de forma horizontal, com processos efetivamente pon-
ta-a-ponta, diferentemente do que a literatura prega-
va até então ou do que tínhamos visto no mercado. 
Geralmente os CSCs, enxergam seus processos com 
fronteiras bem estabelecidas com os demais depar-
tamentos e unidades de negócio da companhia, mas 
não analisando o impacto de seu trabalho ao usuário 
final, que indiretamente ou até diretamente é atingido 
pela prestação de serviços. 

A visão inovadora que tivemos permitiu ao nosso 
projeto ter apoio incondicional para convencermos 
as unidades de negócio e áreas corporativas de que 
a centralização não os retiraria poder ou autonomia. 
Dessa forma, a resistência peculiar e normal neste 
tipo de movimento foi praticamente imperceptível no 
nosso caso, e por isso o nome do nosso CSC é Dire-
toria de Gestão de Alunos (DGA), e não de Serviços.
Naquele momento de montagem do business plan 
do CSC, a oportunidade em trazer atividades do core 
business mostrou um valor de sinergia superior ao de 
um centro tradicional, tanto que atingimos um resul-
tado na ocasião da implantação de 40% de redução 
de head count, contra os famosos 20 a 30%. Esse 

mesmo resultado de sinergia na centralização, não 
apenas permitiu a padronização, simplificação e au-
tomatização de processos das unidades de negócio, 
mas também garantiu fôlego para um crescimento 
de 5 unidades de negócio para 19 com o mesmo 
time, 1 ano após a sua criação.

Quais os processos 
implantados hoje e quais 
as perspectivas de novos 
processos? 

Atualmente temos toda a gama de serviços adminis-
trativos que permeiam a vida escolar de nossos alu-
nos, desde o controle e aplicação do vestibular, con-
cessão e renovação de bolsas de estudo até Contas 
a Receber e a entrega do diploma. Supreendente-
mente, como já comentado, o CSC nasceu primeiro 
para estes serviços de core business e só 4 anos 
após a sua implantação o mesmo movimento foi re-
alizado para as demais atividades mais tradicionais 
de um CSC, como contas a pagar, compras e folha 
de pagamento. 

Como a estrutura de prestação de serviços core to-
mou grandes proporções dentro do negócio, atingin-
do 470 colaboradores no centro e mais 1.400 nos 
postos avançados, a companhia tomou a decisão de 
criar mais um CSC, agora puramente administrativo 
para esses serviços que não tinham impactos diretos 
ao cliente final. A decisão foi importante para manter 
o foco da DGA em serviços core e, a partir desta 
decisão, foi concebido o CKS (Centro Kroton de Ser-
viços), o que permitiu que a empresa conseguisse 
dar novos saltos de controle e economia no suporte 
ao negócio. 

O CSC da Kroton.
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Quais os benefícios 
da Implantação do CSC 
para a empresa? 
(pode tangibilizar valores?)
Historicamente é impossível deixar de dizer que 
a criação de um CSC nasce principalmente pela 
motivação de ganho de escala e redução de cus-
tos operacionais e não foi diferente conosco. Porém, 
para a Kroton, a criação do CSC com serviços de 
core business trouxe outros benefícios como a con-
centração e tradução de regras e leis (já que esta-
mos em um mercado regulado), dentro de sistemas, 
robôs e padrões de decisão que seria impossível se 
mantivéssemos o modelo tradicional escolar, com a 
secretaria acadêmica sendo o ponto focal de interpre-
tação dos regulamentos, normas e procedimentos de 
controle do registro acadêmico. A centralização das 
atividades core permitiu o estudo de padrões de com-
portamento em situações de exceção, e com a de-
terminação desses padrões, criamos automatizações 
sistêmicas, diminuindo o volume de trabalho humano. 

Além das atividades operacionais que antes dependi-
am de análise, começamos uma transformação digi-
tal com a publicação de serviços de autoatendimen-
to, dando liberdade aos alunos consumirem serviços 
sem precisar buscar o balcão da unidade (nosso 
posto avançado). Tendo em vista o tamanho atual da 
companhia, a quantidade de BUs e a complexidade 
dos processos, sem o CSC teríamos uma desinergia 
em torno de 5.000 FTEs mensais, devolvendo os ser-
viços para cada unidade de negócio sem as automa-
tizações criadas pelo centro.

Como foi o processo 
de implantação, qual 
a duração do projeto, 
quantos profissionais 
possuem?
O processo de implantação do CSC levou 3 anos 
para atingir o ápice da quantidade de serviços ofe-
recidos em nosso catálogo. A centralização de re-

Diretoria de Gestão de Alunos (DGA).
Fonte: Arquivos CSC Kroton
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cursos e o início da prestação de serviços para as 
únicas 5 unidades de negócio na época, levou cerca 
de 6 meses e tínhamos apenas atividades de registro 
acadêmico. No fim de 2011, consolidamos todos os 
demais processos que formam nosso tripé: Serviços 
Acadêmicos, Serviços Financeiros e Serviços de Aten-
dimento. No início, a meta de 35% de redução foi 
superada e tínhamos montado um time com 100 co-
laboradores para atender 12 mil alunos - 120 alunos 
por colaborador. Hoje com as automatizações, tom-
bamentos de processos e robotizações, chegamos à 
1.870 colaboradores (470 centralizados e 1.400 nos 
postos avançados) para 1 milhão de alunos, em um 
rateio impressionante de 534 alunos por colaborador 
depois de 8 anos de criação e sem considerar o po-
tencial do projeto de RPA que estamos trabalhando. 
Ainda colocou uma de suas marcas como a primeira 
do Brasil a conquistar o selo RA1000 do Reclame 
Aqui no ramo educacional e também pioneira a aderir 
o chatbot para atendimento aos alunos, em 2012. 

Como a tecnologia ajuda 
no dia-a-dia da operação. 
Quais ferramentas utiliza?

Estamos em um momento muito especial no quesito 
de inovação tecnológica. Apesar de trabalharmos com 
chatbot há mais de 4 anos, começamos a construção 
de robôs em larga escala a partir deste ano. Nosso 
projeto inicial, apelidado de K-bots (robôs Kroton) 
testou inúmeros processos candidatos ao uso de 
RPA (Robotic Process Automation) e identificou 149 
oportunidades com potencial de liberação de FTEs 
de até 8% da atual estrutura do nosso CSC. Isso é 
um número bastante expressivo considerando a ma-
turidade dos nossos 8 anos de existência. Assim, foi 
inevitável a escolha de uma ferramenta de construção, 
manutenção e schedule de robôs em servidor e ainda 
da concepção e implantação de uma equipe espe-
cialista própria para esses desenvolvimentos. 

A equipe de robôs foi constituída recentemente com 
3 programadores que já eram da nossa diretoria e 
que curiosamente iniciaram suas atividades criando 
robôs que substituíam seus trabalhos rotineiros nas 
suas gerências operacionais, liberando suas próprias 
horas para poderem se dedicar integralmente ao 
roadmap de construção dos K-bots.

A nossa expectativa é de que os K-bots sejam 
empregados em várias áreas da companhia e não 
apenas em CSC, claro que não podemos deixar 
de destacar que alguns destes robôs são paliati-
vos, pois dão fôlego para a nossa TI criar um cro-
nograma mais factível de melhorias definitivas em 
nossos sistemas transacionais, mas não temos 
dúvidas de que a robotização com ou sem cognição 
já é uma realidade e fator decisivo para estar à frente 
da concorrência.

Qual a mudança cultural 
observada com a criação 
do CSC no ambiente 
da empresa?

Após todos esses anos de CSC implantado, é muito 
difícil dizer sobre a mudança cultural da época de 
implantação. O movimento foi tão harmônico, dada a 
venda de que os processos do core business pode-
riam melhorar a entrega final ao aluno, nosso cliente 
final, que hoje a área está tão arraigada na companhia 
que é impossível imaginá-la sem o centro. 

O fortalecimento da cultura única de colocar o foco 
no cliente final, fez com que resistências ao novo 
modo operante fossem diluídas com o aumento do 
suporte que começamos a dar às BUs, e não as 
tratando como um contratante de serviços. A natu-
ralidade da comunicação e do relacionamento trouxe 
um conforto que nem sempre é experimentado em 
um CSC.

K-bots 
(Robôs Kroton)
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Qual a efetividade do SLA, 
indicadores de desempenho 
e custeio / precificação 
no processo de governança 
e relacionamento com 
o cliente e o CSC?
Com o modelo de prestação de serviços tanto para 
as unidades de negócio quanto para os clientes fi-
nais, através de processos integrados e com visão 
horizontal, o relacionamento entre os agentes en-
volvidos com os serviços prestados pelo nosso CSC 
é totalmente voltado para a satisfação do nosso 
aluno, portanto, todos possuem uma mesma meta, 
canalizando os esforços para a melhoria contínua da 
percepção do serviço entregue. Este compartilha-
mento de metas e objetivos, com foco no público 
externo, cria um ambiente muito positivo de engaja-
mento e de integração entre áreas.

Um dos itens mais debatidos sobre a gestão de um 
CSC sem dúvida é o modelo de precificação. Mui-
tos gestores gastam tempo, criando e alimentando 
processos muito enfáticos de cobrança das unidades 
de negócio, o que gera desgaste na relação e atri-
bui muitas vezes uma cultura punitiva, já que as uni-
dades que utilizam mais de um determinado serviço, 
pagam mais ao CSC, que tem a conclusão míope de 
que aquela unidade é ineficiente e não de que eles 
estão com algum problema local e que precisam de 
ajuda. Hoje nosso CSC tem o modelo mais simples 
possível de diluição de custos: é rateado de acordo 
com a receita de cada unidade que compõe o grupo. 
Hoje não temos nenhuma discussão sobre o tema, 
pois investimos tempo conjunto em melhoria do ser-
viço final com o menor custo possível de operação, e 
como as unidades de negócio possuem postos avan-
çados do CSC, a gestão de custo é conjunta.

A gestão de custeios do CSC, quanto da prestação 
de serviços dos postos avançados segue o modelo 
de funil, onde preconizamos ter o máximo de ser-
viços de autoatendimento (entrada do funil) e o míni-
mo possível em áreas especialistas N2 (saída do fu-
nil). Todo novo serviço é desenvolvido nesta filosofia.

Premissa do Auto Atendimento. 
Fonte: Arquivos CSC Kroton
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Qual a sua visão sobre o 
papel do CSC no processo 
de crescimento e futuro 
da empresa? Os objetivos 
foram atingidos?

Um dos maiores medos de um gestor de centro de 
serviços compartilhados é a da desmobilização da 
área, com uma percepção ruim das unidades de 
negócio sobre os serviços prestados e o sentimento 
de perda de poder e autonomia. Hoje, temos certeza 
de que atingimos o objetivo principal para qualquer 
CSC, que é a sua perenidade. O modelo está tão 
entranhado ao negócio que ele faz parte da estraté-
gia. O bom funcionamento do CSC ajuda substan-
cialmente para o desenvolvimento de diferenciais 
perante a concorrência. Hoje, a segurança que te-
mos, permite olharmos para o futuro, para a inova-
ção tecnológica que já vivenciamos. Assim, podemos 
afirmar com muita clareza de que o CSC é uma peça 
importante e fundamental na contribuição de um fu-
turo próspero e sólido da nossa companhia.

Equipe DGA.
Fonte: Arquivos CSC Kroton
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do Brasil.
muda a cara 

Nossa paixão
por educar

“

“

Com um modelo de ensino abrangente, que atende do nível 
básico ao mestrado e doutorado, a nossa dedicação e busca pela 

excelência marcam a história de sucesso do grupo.

Inovação e liderança no desenvolvimento de tecnologias 
educacionais são marcas dos nossos 50 anos de tradição.

matriculados em 
nossas 130 unidades e 
mais de 910 polos de 
educação a distância.

+ de 1 milhão de alunos Kroton Learning System Portal de vagas gratuito

Modelo acadêmico 
que une teoria e prática 
para preparar o aluno 
em sua carreira.

Empresas parceiras 
divulgam vagas e 
encontram os candidatos 
ideais para seleção.
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ENSAIO

Carlos Magalhães 
(carlos.magalhaes@xcellence.com.br)
 
Carlos Magalhães é Sócio-Diretor 
da Xcellence & CO. - Assessoria 
Empresarial e CAP Magalhães 
- Serviços Empresariais.

O descaso e a despreocupação 
com a educação no Brasil são par-
tes integrantes de nossa história, 
mas este artigo não pretende en-
trar na discussão de: novo modelo 
educacional, cotas, capacitação 
do educador, questões salariais, 
comparação de notas do IDEB, 
capacidade do Enem em qualifi-
car um estudante, mas sim como 
a educação é importante para um 
país e como o Conceito de CSC, 
minimamente, colabora para a 
gestão deste ramo de atividade.

Por Carlos Magalhães
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futuro 

de 
nossos 
filhos.



A desatenção com o processo educacional ao longo 
da história da consolidação da sociedade brasileira 
trouxe, e ainda traz, questões sobre as desigualdades 
sociais. Construções mal calculadas, produções legis-
lativas inócuas, administrações públicas caóticas, retro-
cessos de direitos fundamentais, aumento da criminali-
dade, corrupção, são exemplos dos efeitos colaterais do 
subdesenvolvimento educacional brasileiro.

Em recente estudo realizado pelo Fórum Econômico 
Mundial sobre o “êxito dos países em preparar sua 
gente para criar valor econômico”, o Brasil apresentou 
a 83ª colocação na qualidade da educação, dentre 130 
países analisados. E não foi só isso, ficou em último 
lugar entre países da América Latina, atrás de países 
como Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina, mico* ou 
realidade?

Para o Fórum Mundial, o sucesso econômico em lon-
go prazo de um país passa, necessariamente, pela 
qualidade do seu capital humano. Analisando o de-
senvolvimento econômico e a qualidade de vida dos 
países com melhores índices de capital humano (Finlân-
dia, Noruega, Suíça, Japão e Suécia) é de se concluir 
que a educação escolar de qualidade é a base para o 
desenvolvimento social e econômico. Nestes países há 
baixíssimos índices de violência e criminalidade, desem-
prego, pobreza e corrupção.

Por esse motivo, qualquer modificação ou atualização 
do processo político-pedagógico deveria ser visto, por 
um governo, com mais responsabilidade e com menos 
preocupações ideológicas.
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Ignorar estes dados internacionais sobre a má qualidade 
da educação escolar de nossos jovens, nos coloca no 
ranking muito baixo sobre a percepção dos empresári-
os sobre a disponibilidade de mão de obra qualificada, 
aliada a uma baixa capacitação – nem sempre por von-
tade própria – para suportar as demandas e escaláveis 
exigências do nosso Admirável Mundo Novo.

*Nota do autor: o termo mico está correto, poderia ser 
também traduzido por “vergonha”.

A educação e a 
desigualdade social.

A discussão sobre educação e desigualdade é um assunto 
complexo e tem uma relação com conceitos econômicos, 
sociais e políticos como o capitalismo, socialismo e popu-
lismo.  Ao mesmo tempo que reverenciados empreend-
edores como Steve Jobs e Mark Zuckerberg exemplifi-
cam o melhor do capitalismo pois sua riqueza decorre da 
imaginação e energia com que criaram empreendimen-
tos que mudaram nossa vida e empregam milhares de 
pessoas no mundo, este  mesmo  capitalismo gera 
desigualdade pois nem todos os que participam deste 
mercado sairão vencedores. Por outro lado, enquanto 
a desigualdade atua, muitas vezes, como um incentivo 
para o esforço, a continua desigualdade de oportuni-
dades pode impedir o crescimento de governos, comu-
nidades, famílias e impossibilitar que crianças tenham 
acesso à educação e saúde condignas. Ou seja, a 
oportunidade econômica torna-se não somente uma 
condição do talento, habilidade e esforço pessoal, 
mas também da origem de seus pais e do país onde 
nasceu. 

Esta desigualdade gera consequências negativas séri-
as para as empresas e para o desenvolvimento de um 
país. Em muitas partes e em muitos negócios está mais 
difícil encontrar funcionários com qualificações mínimas 
para o trabalho.

À medida que esta desigualdade se aprofunda em um país, 
cresce o risco de as pessoas acreditarem menos nas insti-
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tuições e no país, com a redução desta perspectiva e da 
esperança sobre o temor que se tenham uma vida digna, 
cresce a tendência de governos mais populistas, distan-
ciando ainda mais o país da realidade, reduzindo investi-
mentos em infraestrutura, educação e saúde e gerando 
uma grande dependência de favores do Estado. Embora 
muito rasa esta minha análise, o Brasil passa por um 
momento muito característico cujo colapso é exempli-
ficado pela atual Venezuela que nos dá um lembrete par-
ticularmente preocupante até onde o populismo e a falta 
de investimento em educação pode levar em um efeito 
cascata.

Nosso método educacional 
não ensina a pensar.

As crianças brasileiras estão indo mais à escola, porém 
não estão aprendendo. 

Quando olhamos para o Pisa (Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos), o Brasil está na posição 63 en-
tre 70 países. O Brasil melhorou no Pisa de 2012 em 
matemática, ficou na posição 58 entre 65 países, mas 
parou por aí.

Nos resultados do Pisa de 2015, chama a atenção o 
fato de que o Brasil vai mal em várias competências na 
área de Ciências, por exemplo, em como pensar cien-
tificamente e utilizar a teoria na solução de problemas 
práticos.

No Brasil, quando se fala em ensinar a pensar critica-
mente ou a formar cidadãos críticos, os professores de-
codificam isso, muitas vezes, como ensinar a visão de 
mundo deles para o aluno e uma certa (grande) dose 
de ideologia política. Isso não é ensinar a pensar. Nada 
contra o professor passar para o aluno sua experiência 
e ponto de vista, mas ensinar raciocínio crítico é ensinar 
ao aluno formular seus próprios juízos sobre os fatos, a 
raciocinar matematicamente, historicamente e cientifica-
mente; é pesquisar evidências. A escola no Brasil, via de 
regra, não tem isso no seu currículo, é muito do mesmo.

A boa educação demanda que alunos enfrentem novas 
experiências e não tenham medo de errar. O erro é uma 
grande oportunidade para se aprender. Se você quer, 
por outro lado, formar para garantir emprego, é impor-
tante que os governantes definam claramente qual o pa-
pel e perspectiva do jovem brasileiro no mercado global 
e automatizado.

A exemplo de outros países, como Xangai ( 1º colocado 
no Pisa), a educação é entendida e traduzida como algo 
importante para promover maior criatividade, fomentar o 
trabalho colaborativo e o desenvolvimento cognitivo do 
aluno no sentido de seu desenvolvimento de competên-
cias socioemocionais, como empatia, liderança, iniciativa 
e resiliência, e que considere o contexto de cada aluno e 
no que se deseja deles no futuro, e , como forma-lo para 
o mercado de trabalho e consequentemente para o de-
senvolvimento de seu país. Aqui ainda estamos na fase 
de “preparar o profissional para o empreendedorismo” -  
palavrinha essa muito em moda, mas sem grandes resul-
tados para o Brasil, aliás os verdadeiros empreendedores 
têm sido exportados ou se mudado para países que real-
mente reconhecem esse valor – e muitos deles tiveram a 
oportunidade de estudar em outros países.



Qual é o futuro da educação? 

O futuro da educação será um processo de maior per-
sonalização, inovação e criatividade. A tecnologia da 
informação vai apresentar grandes caminhos para isso. 

Já discuti este assunto na XMagazine edição 12 – Nov. 
2016 -  CASE GM, quando discutimos que:

• A tecnologia criou mais empregos 
  do que tem destruído nos últimos 
  256 anos

• A tecnologia veio para nos salvar  
  do trabalho monótono, repetitivo 
  e perigoso. 

• No geral, a inovação tecnológica 
  tem resultado com menos esforço 
  humano e mais cérebro. Tendo 
  impulsionado e criado empregos 
  em setores envolvendo 
  conhecimento e análises, como 
  medicina, contabilidade e serviços 
  profissionais

• E, essencialmente, a tecnologia 
  tem reduzido o custo de operação, 
  elevando os rendimentos 
 disponíveis e criando uma 
 nova demanda de emprego.  
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Concluiu-se também, o debate sobre a tecnologia tem 
muitos aspectos, desde a educação à desigualdade 
social e econômica, da produtividade de postos de 
trabalho ao motivo do desemprego. Os últimos 256 
anos demonstram que quando uma máquina substi-
tui um ser humano o resultado, paradoxalmente, é o 
crescimento mais rápido e, com o tempo, o aumento 
do emprego.

Num plano mundial de globalização onde se estima que 
50 milhões de trabalhadores de alta capacitação serão 
necessários nos próximos anos.

Veja o caso da Voith, em entrevista recente, o presidente 
do conglomerado alemão Voith declarou que a digitali-
zação da indústria é irreversível e que o perfil dos pro-
fissionais está mudando, a automação já faz parte de 
sua linha de produção e o foco é a contratação de 
especialistas em análise de dados, engenheiros de 
automação e de software, já possui 1500 profissionais 
com esse perfil em todo o mundo e abriu uma nova 
divisão de negócios com foco em tecnologia.

Tecno-
logia

“...o foco é a 
contratação de 

especialistas 
em análise de 

dados, engenheiros 
de automação 

e de software...”
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...e Serviços Compartilhados 
nesta história...

Iniciando por uma perspectiva de alicerçamento, foco 
nas ações e papeis e responsabilidades bem definidas: 
o CSC é um modelo de gestão e no ramo educacio-
nal pode desempenhar um papel importante de criar 
uma estrutura base sólida de aprendizado para os jo-
vens cidadãos de um país. O modelo CSC busca foco 
nas ações e competências e escolas deveriam ser vis-
tas como uma extensão do mercado de trabalho e sua 
gestão deveria ser mais focada. Exemplo: O papel do 
professor na sala de aula é educar, então serem menos 
ideológicos e mais especializados, suas competências, 
seus treinamentos deveriam ser avaliados, motivados e 
direcionados ao melhor aprendizado do aluno. As secre-
tarias, como papel gerencial deveriam focar em avalia-
ção e monitoramento da turma, da classe, da matéria, 
do aluno e do professor, assim poderemos entender 
como melhorar os resultados. As provas deveriam ser 
formuladas em ambiente tecnológico e por uma equi-
pe que, de forma independente, busque avaliar o de-
sempenho do aluno e sua evolução, de acordo com 
o conteúdo programático estabelecido como meta de 
ensino. A diretoria deveria trabalhar suas estratégias 
de ensino e suas metas, agora sim, em comparação a 
outros benchmarks e discutir remuneração respon-
sável.

Afinal, o que esperamos e desejamos de futuro para 
nossos filhos e para o país depende do que eles estão 
aprendendo hoje.

“O futuro da 
educação será 

um processo 
de maior 

personalização, 
inovação e 

criatividade. 
A tecnologia 

da informação 
vai apresentar 

grandes 
caminhos 

para isso.” 




