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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

PRÊMIO NACIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

Nome da Instituição: Kroton Educacional  

Segmento: IES – Instituições de Ensino Superior 

Categoria: Gestão Administrativa e de Comunicação 

Título da prática: Implementação de uma plataforma para crescimento sustentável  

1 Prática Eficaz de Gestão Educacional 

1.1 Histórico da Prática Eficaz  

A Kroton Educacional é uma das maiores organizações educacionais privadas do Brasil e 
do mundo, com uma trajetória de mais de 45 anos na prestação de serviços no Ensino Básico e 
de mais de 10 anos no Ensino Superior. Consolidada através de um histórico de aquisições, as 
estruturas da empresa foram obrigadas a se transformar e se adequar às mudanças constantes.  

Na inauguração da primeira unidade das Faculdades Pitágoras, em 2001, em Belo 
Horizonte, os processos seletivos e de registro acadêmico, além dos processos financeiros e de 
cobrança, eram realizados na própria unidade, porém em departamentos distintos.  

Até 2007, as unidades adquiridas mantiveram suas particularidades e sua independência 
para executar todos os processos.  

Após a abertura de capital neste mesmo ano, a Kroton Educacional começou a ter uma 
visão corporativa, dando suporte centralizado às unidades do Grupo. Localmente foram criadas 
as Centrais de Atendimento, onde o aluno tem seu atendimento concentrado em uma única 
área, resolvendo todas as suas questões e dúvidas com a Instituição. Isto porque foi identificado 
que a segregação dos atendimentos entre secretaria e financeiro trazia ineficiência ao 
atendimento ao aluno.    

Foi em 2009, que a DGA, antigo CSA (Centro de Serviços Acadêmicos), passou a realizar o 
processamento centralizado de algumas atividades acadêmicas e não somente prestar suporte. 
Seguindo o modelo de um Centro de Serviços Compartilhados, os processos foram migrados para 
uma estrutura única, executando as atividades de rotina e tratando os incidentes identificados 
pontualmente pelas Unidades.  

No início de 2010, a compra do IUNI Educacional pela Kroton foi um acontecimento 
relevante. O IUNI já possuía uma área similar ao CSA, o Departamento de Registro Acadêmico 
(DRA), setor unificado para processamento de atividades acadêmicas cuja principal meta era a 
padronização dos processos e a garantia de execução dos processos, reduzindo os retrabalhos 
nos processos de virada de semestre. Durante o processo de integração, a gestão do DRA e do 
CSA se fundiram, formando oficialmente a Diretoria de Gestão de Alunos (DGA).  

Passados um ano de operação, o DGA ainda vivenciava o dilema da maioria das IES: 
processos financeiros apartados ou não da secretaria acadêmica. A composição de precificação, 
cobrança de disciplinas reprovadas ou pedidos de 2ª via de documentos estão intimamente 
ligados ao pedido acadêmico. Assim, todos os questionamentos e dúvidas dos alunos sobre os 
processos financeiros, acabavam sendo resolvidos pela DGA para que fosse feito um diagnóstico 
em sua situação acadêmica e explicação dos valores financeiros cobrados.  
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Foi então que em 2012, a DGA ampliou seu escopo de atuação e passou a operacionalizar 
também os processos financeiros, constituindo o conceito de processo de ponta a ponta e 
concluindo sua atuação em todo o Ciclo de Vida do Aluno desde o processo seletivo à formatura.  

1.2 Objetivos da Prática Eficaz 

Dado o histórico de aquisições do Grupo Kroton Educacional, tornou-se fundamental a 
consolidação de estruturas que fossem capazes de proporcionar um crescimento sustentável. 
Assim, o principal objetivo do Grupo foi, através da Diretoria de Gestão de Alunos (DGA), 
implementar um Centro de Serviços Compartilhados específico para atividades do Ensino 
Superior que fosse capaz de suportar um aumento da demanda sem que seus custos cresçam na 
mesma proporção e sua eficiência e efetividade sejam lesados.  

Essencialmente, a implementação de CSC tem como objetivo a centralização e 
padronização de processos administrativos, segregando as atividades transacionais das 
atividades estratégicas para o negócio. A partir destes objetivos, o CSC pode trazer às empresas 
benefícios como maior eficiência e flexibilidade.  

Centros de Serviços Compartilhados que operacionalizam processos mais complexos e 
relacionados ao core business são estruturas com maior tempo de operação e, 
consequentemente, possuem maior maturidade na execução de seus processos. O ganho de 
escala, maior benefício pretendido pela DGA, são objetivos factíveis somente para os CSC’s com 
este perfil, com maior maturidade. 

1.3 Público Alvo Atingido 

A Diretoria de Gestão de Alunos (DGA) atende todos os alunos do Ensino Superior de 
todas as modalidades ofertadas. São atendidos alunos de graduação, pós-graduação, pós latu 
sensu, cursos técnicos (Pronatec) e preparatórios para a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
considerando as modalidades presencial, semipresencial e ensino a distância (EAD). 

Ao final do 3º trimestre de 2015, o número de alunos de Ensino Superior, considerando as 
modalidades Presencial e EAD, atingiu aproximadamente 1,1 milhão de alunos, sendo 1,04 
milhões de alunos de graduação e 52 mil alunos de pós-graduação.   

1.4 Descrição das Atividades Implantadas  

Para implementar uma estrutura eficiente e eficaz com baixo custo foram desenvolvidas 
ações inovadoras e específicas para cada um dos processos que compõem a Diretoria de Gestão 
de Alunos.   

Baseados no Ciclo de Vida do Aluno, a Cadeia de Valor e as áreas do DGA estão 
estruturados de forma a respeitar os momentos críticos e as necessidades dos alunos em cada 
etapa. Sua estrutura processual contém atividades primárias que ocorrem em uma determinada 
etapa do Ciclo, tais como Preparação ao Ingresso, Suporte ao Ensino e Suporte à Formação e 
também atividades secundárias, que permeiam todas as etapas do Ciclo de Vida do Aluno, tais 
como Atendimento, Cadastros, Suporte Financeiro, Convênios e Bolsas e Gestão de Serviços 
(vide Figura 1).  

Em Preparação ao Ingresso, a centralização e automatização dos processos de correção 
de redações de vestibular (vide Figura 2) e dos cadastros de concursos, preços, vagas e editais 
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proporcionou agilidade no processo seletivo de todas as IES do Grupo Kroton Educacional. Após 
a aprovação dos candidatos, também se tornou viável ao aluno matricular-se pela web com 
impressão imediata do boleto para efetivação da matrícula. Esta facilidade reduziu a quantidade 
de atendimentos nas Unidades, sendo necessária somente a entrega da documentação nos 
balcões (vide Figura 3). 

Ainda neste macroprocesso, foram implementadas outras ações que melhoraram a 
eficiência e a eficácia do processo de matrícula: checagens automáticas de escolas do ensino 
médio suspeitas (vide Figura 4), controle de equivalências de disciplinas com vasto banco de 
conhecimento de disciplinas de outras IES e microfilmagem e digitalização do legado seguindo a 
Portaria 1.224/2013. 

Após o processo de matrícula, a próxima etapa crítica do Ciclo de Vida do Aluno 
Presencial é a rematrícula. Considerando a fase de Suporte ao Ensino, o processo de montagem 
da grade horária era lento e exigia muito esforço dos coordenadores e das Unidades em sua 
execução. Após a DGA assumir esta responsabilidade, a automatização do processo de ajuste de 
horários foi implementada. Eliminando grande parte do esforço dos coordenadores e das 
Unidades, o Ajuste de Horário Web (vide Figura 5) permite que o aluno faça sua própria grade, 
escolhendo as disciplinas a serem cursadas, verificando no momento da montagem alguns 
requisitos obrigatórios como carga horária mínima e máxima permitida. A melhoria permite 
ainda o envio da grade ao professor para análise e aprovação se os critérios mínimos definidos 
não sejam atendidos. O aluno somente entra em contato com o atendimento das Unidades para 
buscar suporte durante o processo.   

Montada a grade de horários pelos alunos, coube ao DGA unificar o processo de 
enturmação, executando todas as atividades de forma centralizada, padronizada e em lote. 

Ainda em Suporte ao Ensino, houve intervenções em outros processos afim de eliminar 
atividades manuais e atender ao aluno com maior agilidade. O desenvolvimento de um robô de 
assinatura digital (e-CPF) para emissão de documentos e de um workflow automatizando o fluxo 
de transferência externa, interna e aproveitamento de estudos são exemplos destas 
intervenções.  

Além destes, também foram implementadas melhorias na Gestão de Estágios que passou 
a ser realizada através de um sistema que controla os Contratos e possui um workflow entre IES 
e contratantes, permitindo também a troca de arquivos digitais.  

Dando continuidade às ações específicas para garantir o aumento do ganho de escala 
para o Grupo Kroton Educacional, foi desenvolvida uma ferramenta que controla e acelera o 
processo de emissão de diplomas, o Sistema de Registro de Diplomas (SRD). Dividido em três 
etapas, o workflow definido no SRD importa do sistema acadêmico (módulo secretarias) os 
dados e documentos dos alunos formandos. Automaticamente, o SRD faz as conferências de 
histórico e documentações, analisando carga horária cursada, aproveitamentos, tempo de 
integralização e obrigatoriedade e comparecimento ao ENADE. Após esta checagem, a terceira e 
última etapa parametrizada na ferramenta é a emissão (elaboração e impressão) e registro do 
diploma centralizado na equipe do DGA (vide Figura 6).  

As ações implementadas nas atividades secundárias da Cadeia de Valor do DGA são ainda 
mais importantes, pois atingem um maior número de alunos, presentes em diferentes etapas do 
Ciclo de Vida. O atendimento, por exemplo, é um processo impactado por qualquer mudança 
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realizada em todas as áreas do Grupo: DGA, marketing, cobrança, etc. Para minimizar os 
impactos destas mudanças, foi implementado o Assistente Virtual para os atendimentos via chat 
(vide Figura 7).  

O Assistente Virtual proporciona duas maneiras de interação: através da FAQ de 
perguntas frequentes, em que é apresentada uma lista dos assuntos mais questionados na 
semana ou através das respostas às palavras chaves digitadas pelo aluno. A retenção das 
consultas mais simples feita pelo Assistente Virtual, elimina grande parte da demanda da equipe 
de atendimento, evitando a queda da qualidade do serviço e a necessidade de aumento da 
quantidade de atendentes através da contratação de temporários em momentos de pico, 
comuns no setor educacional.  

Ainda no Atendimento, foram otimizadas as demandas de ouvidoria através da 
centralização dos ouvidores, ampliadas as equipes para gestão das reclamações nas mídias 
sociais e abertos novos canais de atendimento exclusivos às unidades e polos. 

Quando tratamos de ações para o processo de Concessão de Bolsas, a eficácia da 
atividade de conferência de documentação é o principal propósito perseguido, apesar de a 
prática ter um retorno financeiro considerável. A centralização deste processo foi realizada 
através da implementação da Mesa de Deferimento (vide Figura 8), sendo possível garantir a 
concessão de bolsas em conformidade com a política vigente e obtenção e análise de todos os 
documentos dos alunos bolsistas.     

A existência do DGA e a implementação das ações descritas consolidaram as informações 
da vida administrativa dos alunos, permitindo a automatização das decisões que antes eram 
tomadas pela Secretária Acadêmica, quem detinha maior conhecimento técnico e regulatório. A 
tomada de decisão se tornou mais assertiva.    

2 Liderança  

2.1 Equipe Envolvida com a Prática  

A Diretoria de Gestão de Alunos está subordinada à Vice-Presidência Administrativa, 
ocupada por Maron Guimarães, ligado diretamente ao CEO do Grupo Kroton, Rodrigo Galindo. 
Nomeado em 2009 diretor do DGA, Eberson Terra iniciou a reestruturação da equipe para que 
fosse de acordo com Cadeia de Valor definida. Atualmente, o DGA é composto por cinco 
gerências (vide figura 9), concentrando equipes multidisciplinares nas áreas. Esta junção de 
processos garante uma melhor distribuição da demanda, balanceando o esforço entre áreas 
ociosas e superalocadas (com backlog) de acordo com a sazonalidade dos processos.  

Com o apoio do CEO, da VP e dos gestores das áreas, a DGA conseguiu implementar as 
ações necessárias para sustentar o crescimento do Grupo Kroton e manter baixos custos sem 
comprometer sua eficiência e efetividade. 

2.2 Participação da Alta Direção 

Anualmente, os projetos pretendidos pelas áreas do Grupo Kroton passam por aprovação 
através de um Comitê de Projetos. Este Comitê é composto pelo CEO, pela Diretoria de Portfólio 
de Projetos (PPMO) e pela Diretoria solicitante. A aprovação dos projetos é feita através da 
análise dos investimentos necessários e benefícios qualitativos e financeiros trazidos, assim 
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como sua relevância para continuidade do negócio. Importante destacar que os projetos 
somente serão aprovados se estiverem alinhados com o planejamento estratégico da empresa as 
demandas regulatórias vigentes. Para garantir este vínculo entre a estratégia e a execução, foi 
definido um processo chamado Sistema de Gerenciamento Kroton, o SGK (vide Figura 10).      

Aprovados os projetos, cabe à área solicitante implementá-los de acordo com o 
planejado. Ao PPMO compete o acompanhamento do projeto e o suporte à disponibilização e 
utilização do orçamento aprovado. 

3 Foco  

3.1 Clientes 

Como prestador de serviços, a DGA busca eficiência com baixos custos, sem comprometer 
a qualidade da entrega a seus clientes, os alunos. A eficiência dos processos executados impacta 
diretamente na agilidade de resposta aos alunos e a automatização de atividades garante a 
efetividade e qualidade dos processos de sua Cadeia de Valor. 

3.2 Docentes / Funcionários  

A implementação de um CSC em que as atividades transacionais são centralizadas, 
permite com que as demais áreas foquem na estratégia da empresa. Assim, no caso da Kroton 
Educacional, a implementação da DGA permitiu com que os docentes e funcionários das 
unidades focassem no ensino efetivamente, melhorando as dinâmicas das aulas e a 
infraestrutura local e permitindo a criação de novas iniciativas e eventos para engajar ainda mais 
os alunos. 

3.3 Administrativo  

Pelo fato de a DGA incluir processos financeiros em suas rotinas, os processos 
complementares executados pelo administrativo do Grupo Kroton são beneficiados pela sua 
padronização e centralização. Áreas como fiscal e contábil têm um ponto único de contato para 
garantir o alinhamento do processo do início ao fim.  

3.4 Econômico-Financeira  

A implementação das ações descritas anteriormente tem como objetivo o ganho de 
escala, mantendo uma estrutura enxuta para atender uma grande demanda, ou seja, sem que 
seus custos cresçam na mesma proporção que a demanda. Do ponto de vista econômico-
financeiro, estas ações são prioritárias para manter ou até ampliar a margem de lucro das 
empresas. Foi a partir deste critério que a Kroton Educacional optou pela aprovação e 
implantação dos projetos e melhorias que permitissem conquistar este objetivo. 

3.5 Acadêmico  

Para o Acadêmico, a existência do DGA e as ações visando ganho de escala são 
extremamente importantes para garantir a sustentabilidade do negócio. Os custos de 
operacionalização das atividades transacionais devem ser os menores possíveis para que a área 
Acadêmica foque em sua estratégia de negócio e consiga se tornar competitiva no mercado.  
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Além do Acadêmico, outra área beneficiada pelo DGA é o Comercial, que detém todo o 
suporte necessário da Mesa de Deferimento para viabilizar e operacionalizar as campanhas com 
agilidade, captando um maior número de clientes. 

3.6 Comunidade  

Para a comunidade, a prática implementada na Gestão de Estágios, desburocratizou os 
serviços dos agentes de estágios, facilitando o trabalho realizado por parte das empresas. Assim, 
o interesse das empresas na aceitação dos alunos das IES do Grupo Kroton aumentou, 
possibilitando a ampliação do campo de estágio para os alunos.  

4 RESULTADOS  

4.1 Formas de Avaliação 

A avaliação dos resultados obtidos pelas ações foi feita através da medição de indicadores 
antes e após a sua implementação. Essencialmente, as melhorias impactaram no esforço para 
execução das atividades, na autonomia do aluno para resolução de seus problemas, na demanda 
dos processos e na confiabilidade e controle das informações. Cada melhoria atingiu um ou mais 
itens citados anteriormente. Na apresentação dos indicadores serão detalhados os ganhos 
específicos de cada melhoria.  

4.2 Orçamento  

Anualmente, os projetos pretendidos pelas áreas do Grupo Kroton são analisados e 
aprovados por um Comitê de Projetos. Para que a proposta seja considerada é necessário o 
detalhamento do escopo, prazo, áreas envolvidas e, principalmente, o orçamento necessário 
para implementar o projeto.  

O orçamento necessário inclui especificar uma estimativa de CAPEX e OPEX, assim como 
sua recorrência (one-time e recorrente), além dos benefícios financeiros trazidos. Todas as 
informações são insumo para que seja calculado o ROI (Retorno sobre Investimento) dos 
projetos.  

Após aprovado o projeto é feito um acompanhamento dos gastos planejados com os 
gastos realizados. Para suplementação de verba, caso haja necessidade, há necessidade de nova 
aprovação do Comitê de Projetos. 

Para o Portfólio de Projetos de 2016 foram aprovados 13 projetos que serão de 
responsabilidade da DGA, com orçamento disponível de aproximadamente R$ 6,5 MM de CAPEX 
para desenvolvimento de sistemas (one-time) e R$ 1,2 MM de OPEX para contratação de serviços 
especializados (one-time).  

4.3 Análise financeira  

Após implementação do projeto, para garantir o ROI esperado, cada área deve enviar à 
Diretoria de Portfólio de Projeto (PPMO) evidências comprovando que os benefícios financeiro e 
qualitativo estimados foram alcançados. As evidências são a medição dos indicadores, conforme 
principais impactos já descritos no item 4.1 deste documento.   
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4.4 Indicadores acadêmicos 

O cadastro de equivalências de disciplinas é pré-requisito para o funcionamento do Ajuste 
de Horário Web para os alunos que cursam ofertas que não pertencem originalmente a sua 
matriz. Nos casos em que o aluno tranca seu curso, por exemplo, é necessária a adaptação de 
seu histórico ao currículo/matriz vigente (chamada adaptação de matriz). Este ajuste é feito 
automaticamente pelo sistema através do cadastro de equivalências.  

Os principais benefícios da prática são a garantia de atendimento aos pré-requisitos 
acadêmicos no cadastro de equivalências centralizado e a enturmação automática dos alunos em 
ofertas equivalentes à sua matriz curricular sem a necessidade de intervenção do coordenador 
do curso. Atualmente estão cadastradas 576.911 equivalências no sistema.  

O Ajuste de Horário Web, por sua vez, consegue eliminar tempo dispendido neste 
processo dos coordenadores de curso e do atendimento das Unidades. Considerando as marcas 
Fama, Pitágoras, Uniasselvi, Unic, Unime, Unopar e Unirondon, no 2º semestre de 2015 foram 
57.463 alunos que montaram suas grades através da ferramenta web. Isto corresponde a quase 
28% do total de 206.666 rematrículas efetuadas.  

4.5 Indicadores de produtividade e/ou de satisfação dos colaboradores 

A centralização da correção de redações dos vestibulares viabilizou uma visão global da 
quantidade de demanda e de professores disponíveis para esta atividade. A melhor distribuição 
desta demanda tornou a atividade mais atrativa para aqueles professores que tinham interesse 
em participar deste processo, conseguindo a DGA reduzir o valor unitário de correção. Antes da 
centralização, as Unidades pagavam R$ 5,00 por redação corrigida. Este valor foi reduzido em 
80%, sendo R$ 1,00 o valor unitário praticado atualmente. Isto gera uma economia anual de R$ 
2,4 MM (média de 600 mil redações corrigidas por ano). 

Além do benefício financeiro conquistado pela DGA, os professores passaram a receber o 
pagamento automaticamente via folha de pagamento, eliminando erros nos valores. O sistema 
de correção centralizada calcula a quantidade de provas corrigidas por professor e realiza 
diretamente o lançamento dos valores a serem pagos na folha de pagamento da empresa.          

4.6 Indicadores de satisfação de clientes 

A automatização de emissão de documentos e o robô de assinatura digital promoveu a 
independência do aluno que, através do portal, consegue solicitar documentos e recebê-los de 
forma ágil e sem a necessidade de comparecer fisicamente às unidades. A agilidade e 
virtualização desta demanda incide diretamente na satisfação do aluno com a instituição. Esta 
iniciativa ainda permitiu a redução de 3 FTEs (Full Time Equivalent).  

Ainda visando a satisfação do cliente, outra ação que ratificou a agilidade da DGA como 
prestador de serviços foi o Sistema de Registro de Diplomas (SRD). O prazo para emissão de 
diplomas sem o SRD era de seis meses, pois as documentações dos alunos eram enviadas 
fisicamente à equipe da DGA e as conferências eram manuais. Após a implementação do 
sistema, o prazo de emissão de diplomas reduziu para 30 dias, podendo chegar a menos dias, 
caso seja solicitado prioridade na emissão.   
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4.7 Indicadores de captação de clientes 

Através da Mesa de Deferimento, foi possível agilizar a oferta de campanhas comerciais 
aos alunos e, consequentemente melhorar a captação de novos clientes. Estando o processo 
centralizado, foram desenvolvidas melhorias que automatizassem as atividades críticas. Como o 
cadastro das campanhas é unificado, a DGA disponibiliza novas campanhas de marketing no 
sistema, fazendo com que o boleto do aluno, no momento da matrícula, já contemple a 
campanha adquirida. 

4.8 Resultados obtidos junto à comunidade  

A iniciativa de análise de documentos dos alunos, verificando a validade dos históricos 
emitidos por escolas de ensino médio suspeitas, promoveu um cancelamento de 203 matrículas 
nos anos de 2014 e 2015 no Grupo Kroton. Com um banco de dados de cerca de 155 escolas 
suspeitas, distribuídas em todos os Estados brasileiros, a DGA atua de forma preventiva entrando 
em contato com as Secretarias de Educação Estaduais (SEDUC) locais (através de ofício) para 
validar informações como: ano de conclusão do curso do aluno, credenciamento válido para 
funcionamento, etc. Este trabalho da DGA é um serviço de utilidade pública que atinge toda a 
comunidade local envolvida.  

4.9 Indicadores de sustentabilidade  

A automatização de emissão de documentos e o robô de assinatura digital é a principal 
prática implementada que atende ao requisito de sustentabilidade, eliminando a utilização de 
papel sem comprometer os recursos naturais das gerações futuras. Em 2015 foram 
aproximadamente 51 mil documentos emitidos digitalmente, eliminando o custo anual em mais 
de R$ 250 mil.  

4.10 Outros indicadores de resultados organizacionais 

A centralização e automatização do processo de correção de provas trouxe maior 
agilidade para divulgação dos resultados dos processos seletivos, reduzindo o SLA (Service Level 
Agreement) em 60%. Antes desta ação, o prazo de liberação do resultado era de 10 dias e 
atualmente são quatro dias. Outro ganho importante conquistado por esta melhoria é a 
eliminação dos custos com malotes de envio das provas físicas.  

Quando analisamos o ganho da ação de implementada do processo de Gestão de 
Estágios, precisamos levar em consideração o esforço eliminado na automatização da análise e 
assinatura das documentações e o tempo e custo eliminado no processo de envio físico dos 
documentos. Operacionalizando mais de 90 mil contratos em 2015, a área de Suporte ao Ensino 
conseguiu eliminar quase R$ 85 mil de custos anuais com malotes para envio físico dos 
contratos, além de poupar esforço de aproximadamente 16 FTEs (Full Time Equivalent) na análise 
de assinatura manual dos documentos. Se considerarmos ganhos qualitativos, precisamos 
destacar o maior controle e acessibilidade às documentações dos alunos, maior agilidade no 
atendimento das demandas, maior rastreabilidade dos processos e maior visibilidade das 
demandas e produtividade da área executora.  

Após a implementação do Assistente Virtual foi possível acompanhar a queda da 
quantidade de atendimentos realizados pelos atendentes. Com retenção média mensal de 
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aproximadamente 48% dos atendimentos entre dezembro de 2014 a outubro de 2015, o 
Assistente Virtual permite a eliminar as dúvidas dos alunos sem que haja esforço humano gasto 
no atendimento (vide Figura 11). Quanto maior a base de conhecimento existente, maior a 
retenção, ou seja, ainda há potencial para aumentar o ganho obtido desta ação.   

A implementação da Mesa de Deferimento, por sua vez, conseguiu garantir o controle 
periódico das concessões de bolsas. Anteriormente, as bolsas eram concedidas para todo o 
período do curso do aluno, sem que os critérios fossem revalidados semestre a semestre. Na 
virada do 1º semestre após o início do novo processo, foi possível gerar um saving para o Grupo 
Kroton de mais de R$ 5 MM. Este ganho foi devido à reavaliação dos critérios de elegibilidade 
dos alunos bolsistas (vide Figuras 12.1 e 12.2). A DGA deixou de renovar mais de 5 mil bolsas e, 
considerando que o ticket médio mensal do Grupo é R$ 700 e o desconto médio das bolsas é de 
58%, houve a economia mencionada.  

5 LIÇÕES APRENDIDAS  

Na implementação das primeiras ações, a falta de um acompanhamento ativo para 
controle das atividades do projeto e posterior medição de seus resultados evidenciou a 
necessidade da estruturação de um Project Management Office (PMO). Com o surgimento da 
Diretoria de Portfólio de Projetos (PPMO) esta necessidade foi parcialmente sanada, pois a 
dimensão dos projetos do Grupo e a quantidade de recursos disponíveis não eram compatíveis, 
reforçando ainda mais a importância da existência de uma área específica que cumprisse este 
papel para a DGA.   

Foi então que a área de Gestão de Serviços foi estruturada com equipe capacitada para 
implementar a metodologia de Gestão de Projetos e potencializar os ganhos obtidos de cada 
uma das ações. 

Atualmente, os projetos são centralizados na equipe de Gestão de Serviços com 
participação das áreas como especialistas técnicos para desenvolvimento das atividades do 
projeto. 

6 AÇÕES DE CONTINUIDADE  

Para aumentar a maturidade da DGA, seja através da ampliação de seu escopo de 
atuação ou automatização de novos processos, são definidas ações a partir da Melhoria 
Contínua. Utilizando o ciclo PDCA (Plan, Do, Control e Act), é possível identificar as ações de 
continuidade e prioritárias a serem implementadas.  

A partir do monitoramento dos indicadores de desempenho de processo e de nível de 
serviço definidos é possível identificar desvios nos processos, oportunidades de aumento da 
eficiência e da agilidade de prestação dos serviços (vide Figura 13). 
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7 ANEXOS  

Figura 1 – Cadeia de Valor do DGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Tela sistema de correção de redações 
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Figura 3 – Tela da Matrícula Web 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Verificação de escolas suspeitas 
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Figura 5 – Tela do Ajuste de Horário Web 

 
 
 
Figura 6 – Processo de Emissão e Registro de Diplomas via SRD 
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Figura 7 – Assistente Virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Mesa de Deferimento de Bolsas 
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Figura 9 – Organograma atual DGA 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 – Fluxo do processo do Sistema Gerencial Kroton (SGK) 
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Figura 11 – Indicadores Assistente Virtual 

 
 
Figura 12.1 – Benefícios Financeiros Mesa de Deferimento 
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Figura 12.2 – Detalhamento Benefícios Financeiros Mesa de Deferimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 – Fluxo de Melhoria Contínua 

 


