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A Cisco, em parceria com a Frost & Sullivan, recentemente promoveu dois 
Webinars na América Latina para discutir as prioridades para o setor de 
Educação face ao cenário da epidemia de Covid-19 e as mudanças que a 
evolução tecnológica permitiu para contornar ou mitigar os desafios encontrados, 
permitindo a continuidade dos cursos regulares e a interação entre os alunos e 
professores.

Os palestrantes do primeiro webinar, com foco no Brasil, foram o Ricardo 
Santos,  Cisco Latin America Lead for Education and Healthcare Industries, e 
Renato Pasquini, diretor de pesquisa da Frost & Sullivan. Na sequência Ricardo e 
Renato participaram de um debate com o executivo de tecnologia de um centro 
universitário do Estado de São Paulo, e o diretor de tecnologia de um dos maiores 
grupos educacionais privados do mundo, com sede no Brasil. A discussão foi 
orientada aos desafios enfrentados por gestores de áreas de tecnologia com 
a pandemia, ações tomadas, resultados, e como será a nova realidade. Os 
representantes brasileiros participaram contribuindo com sua experiência vivida 
e sua visão futura, e a audiência também contribuiu respondendo a uma enquete 
sobre as prioridades para os próximos 12 a 18 meses.

Os palestrantes do segundo webinar, com foco nos demais países da América 
Latina, e que seguiu o mesmo formato do primeiro, foram o Ricardo Santos, 
da Cisco, e Juan Manuel González, diretor de pesquisa da Frost & Sullivan. Os 
demais participantes do debate foram César Hernández, Diretor de Tecnologia 
da Universidad Panamericana Campus Guadalajara, e o Diretor de uma grande e 
tradicional universidade no México. A pauta da discussão também foi orientada 
aos desafios enfrentados, ações tomadas e como será a nova realidade. E a 
mesma enquete foi aplicada, de modo a permitir consolidação das respostas e 
comparação entre países.
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MUDANÇAS ESTRUTURAIS NA INDÚSTRIA DE EDUCAÇÃO
Em termos de mudanças estruturais no setor de Educação, um estudo global1 da Frost & Sullivan 
sobre transformação digital em Educação definiu quatro pilares principais: sala de aula distribuída, 
mídia do futuro, novos profissionais da educação e aprendizagem personalizada. 

Figura 1: Mudanças Estruturais na Indústria de Educação, Global, 2020

Sala de Aula 
Distribuída

Mídia do
Futuro

Novos Profissionais 
da Educação

Aprendizagem 
Personalizada

Fonte: Frost & Sullivan

No pilar da sala de aula distribuída, há uma ampliação do modelo tradicional de ensino no qual a 
teoria é passada pelo professor aos alunos presencialmente, para um modelo mais flexível no qual 
tecnologias da informação e comunicação permitem cursos online, aprendizagem independente e 
sob demanda e o modelo de sala de aula invertida. No caso do grupo educacional brasileiro o diretor 
da área de tecnologia afirmou que na graduação, do total de um milhão de alunos, metade destes 
já eram usuários de ensino a distância por meio da plataforma própria, de sala de aula invertida, e 
portanto o grupo já estava preparado para o “novo normal” nesse aspecto. Essa plataforma permite 
que os alunos façam atividades na pré e pós-aulas, e nas aulas em si debatam os assuntos.

1 Frost & Sullivan. “Digital Disruption in the Global Education Sector” - 23 de Junho de 2016

https://store.frost.com/digital-disruption-in-the-global-education-sector.html
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Na América Latina estima-se que 156 milhões de alunos foram afetados pelo fechamento de 
instituições de ensino em todos os países em março de 2020 segundo dados da UNESCO2. E as 
instituições precisaram rapidamente se adaptar para conseguirem dar contuidade às suas atividades.

Os cursos online seriam similares ao tradicionais, ao vivo, mas por meio digital. A aprendizagem 
independente e sob demanda permite realizar atividades no ritmo que o aluno quiser e puder, 
consultando um acervo digital. E o modelo de sala de aula invertida pressupõe que o aprendizado 
teórico ocorra fora da sala de aula, e que o ambiente presencial ou digital sirva para interações entre 
os alunos, exposições e discussões. Cursos de MBA internacionais já seguem o modelo de sala de 
aula invertida há bastante tempo, e mais recentemente lançaram também um modelo similar online. 

O modelo de sala de aula invertida permite aos alunos desenvolverem as habilidades interpessoais 
requeridas dos profissionais em 2020, conforme indica o World Economic Forum (WEF), como: 
resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas e 
coordenação.

Figura 2: As 10 principais habilidades requeridas dos profissionais, Global, 2020
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Fonte: The Future of Jobs Report 2018, WEF

As instituições têm que dar a oportunidade de estas habilidades serem desenvolvidas pelos alunos, 
e nada melhor do que usar o ambiente digital para estabelecer as habilidades técnicas, e usar os 
ambientes presenciais para promover a exposição, discussão, liderança de grupos e colaboração. 

2 Noticias ONU. Más de 156 millones de estudiantes están fuera de la escuela en América Latina debido al coronavirus. Disponível em: https://
news.un.org/es/story/2020/03/1471822 Acesso em: 10 de julho de 2020 

https://news.un.org/es/story/2020/03/1471822
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471822
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Para além da sala de aula, podem ser estabelecidos mentoria, projetos e atividades que gerem maior 
engajamento e também levem a um nível mais personalizado de ensino. No mundo já há escolas, 
como por exemplo as escola de programação 42 e Holberton School com um modelo de ensino 
inovador no qual não há professor algum e os cursos de programação são gratuitos, visto que há 
grande demanda do mercado corporativo por profissionais com essa expertise, e então os parceiros 
bancam um sistema de bolsas integrais. Estas escolas já tem diversas unidades na América Latina. 

Os professores estão passando por um grande 
desafio, uma grande reinvenção e estão indo 
muito bem.

O segundo pilar é Mídia do Futuro. A produção e distribuição de conteúdo educacional vem evoluindo 
com rapidez, e no período pós-pandemia espera-se um grande impulsionamento desse segmento. 
Vídeo, nesse contexto, torna-se cada vez mais importante e onipresente em qualquer curso com 
elemento digital. O grupo educacional brasileiro é uma grande produtora e distribuidora de conteúdo 
em vídeo, com mais de sessenta estúdios de gravação pelo Brasil. Nesses estúdios são gerados 
milhares de aulas para transmissão ao vivo, além de gravação de aulas para acervo sob demanda. 

O terceiro pilar são os Novos Profissionais da Educação. Uma parte importante da transformação 
digital passa pelo elemento humano e cultura digital, e o treinamento técnico dos professores nessas 
novas plataformas é essencial. O momento de pandemia ajudou bastante, já que desde professores 
de educação infantil até de ensino superior tiveram que se prepara para lidar com as ferramentas 
de colaboração, vídeo, troca de arquivos e avaliações. No caso do grupo educacional brasileiro, o 
diretor da área de tecnologia afirmou que na graduação houve um grande movimento de capacitação 
para que 9 mil professores começassem a implantar as aulas online ou gravadas, seja nos estúdios 
ou diretamente de suas casas por videoconferência. O diretor da área de tecnologia afirma que “os 
professores estão passando por um grande desafio, uma grande reinvenção e estão indo muito bem.”

Já na Universad Panamericana, César Hernández afirma que estabeleceram estratégias de 
capacitação em habilidades tecnológicas para que os professores desenvolvam conteúdos próprios 
e consigam transmitir à distância. Em algum momento voltarão as aulas presenciais, mas não em 
sua totalidade. Dessa forma há que continuar com as capacitações para atendimento remoto. 

Outro elemento desse terceiro pilar é a questão das habilidades interpessoais já citadas, cuja 
importância é ressaltada pelo WEF. Com o modelo híbrido educacional, presencial mais online, há maior 
impulso para que os alunos se prepararem para o que vai ser demandado no mercado de trabalho.

Por fim há o pilar da Aprendizagem Personalizada. Essa personalização é viabilizada por meio da 
análise de dados do aluno durante sua jornada de aprendizagem. A análise pode mensurar diversas 
coisas como interesses do aluno, engajamento, dentre outros. E desta forma a instituição de ensino 
pode direcionar melhor os conteúdos, ferramentas e metodologias às suas necessidades, sejam 
pessoais ou profissionais. A idéia, em última instância, é que as instituições se preparem para o 
conceito de “lifelong learning”, segundo o qual o aluno não vai parar de estudar até o fim da sua 
vida devido a constantes necessidades de aprendizado em um mundo em constante mudança, que 
acelera a cada dia. E as instituições de ensino deveriam aproveitar essa oportunidade e manter 
vínculo com ex-alunos. 
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EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NA INDÚSTRIA DE EDUCAÇÃO 
O primeiro direcionador tecnológico é Computação em Nuvem. Com a pandemia houve um avanço 
exponencial do uso de videoconferência, como o Cisco Webex Meetings, em instituições de ensino 
entre março de 2020 até o presente momento, além de crescimento enorme no volume de alunos 
nas plataformas de cursos e programas online. Um ponto fundamental apresentado pela Cisco nos 
debates e discutido com os participantes, foi a adoção para uso pedagógico, de plataformas de 
videoconferência genéricas que são usadas em reuniões à distância por exemplo, e como se deve 
diferenciar ferramentas de uso genérico comparadas a outras tecnologias de vídeo e colaboração 
voltadas para a prática de ensino e aprendizagem.  Este é o caso do Cisco Webex Training Center 
que possui uma série de recursos para auxiliar o Professor a interagir e gerenciar atividades com 
alunos à distância.  Para complementar o Webex Training com outras funcionalidades essenciais 
a uma plataforma  de educação à distância,  foram apresentados alguns casos e exemplos como: 
o uso Laboratórios virtuais para atividades de simulação e gaming  (via Webex Training Labs); 
Suporte técnico aos usuários remotos – sejam alunos ou professores (via Webex support); salas 
virtuais para trabalhos em grupo em metodologias como Problem-based learning (PBL), por 
exemplo (via Webex Teams).   Finalmente foi discutida a necessidade de que as tecnologias para 
uso em Educação a distância (EAD) sejam absolutamente seguras e protegidas contra ameaças 
e ataques de hackers pela internet.  A partir daí se concluiu uma necessária diferenciação entre 
o que deve ser chamado de plataforma de educação à distância versus plataformas genéricas de 
videoconferência, para uso integrado de tecnologias nas práticas pedagógicas.   

No caso do centro universitário de São Paulo, esse conceito tem sido adotado e a Cisco também 
apoiou na virtualização das aplicações para acesso remoto dos alunos e professores, sem 
necessidade de instalar os softwares nas máquinas das pessoas.

.
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Figura 3: Tecnologias Impulsionando a Digitalização, Global, 2020
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Fonte: Frost & Sullivan

Em Internet das Coisas há uma tendência de implementação de hardwares como lousas inteligentes 
e mesas interativas, além de sensores de ambiente, contagen de pessoas, etc. Também emerge 
a utilização de dispositivos de tradução simultânea em diferentes línguas, realidade aumentada e 
virtual. 

Big Data e Inteligência Artificial (IA) tem inúmeras aplicações, incluindo melhoras a experiência do 
cliente e resolver dúvidas por “chatbot”. O grupo educacional brasileiro trouxe um exemplo de um 
laboratório de “science learning”, no qual desenvolveram um encefalograma e monitoramento do 
olhar que permite mapear a atenção e interesse dos alunos e desenvolver conteúdo que mantenha o 
nível de atenção. O diretor da área de tecnologia também comentou que no momento em que tudo 
começou a ser digital, em meio à pandemia, houve uma coleta muito maior de dados e análises para 
aprimorar a prestação do serviço e gerar maior engajamento.  Por fim o diretor comenta que houve 
a implementação da “prova digital” com fiscalização por IA para que houvesse compliance com o 
regulatório.

Já no caso de Blockchain a principal aplicação é na emissão de certificados e diplomas. E o 
compartilhamento dessa base de dados para verificações entre instituições. O diretor da grande 
e tradicional universidade mexicana, citou que eles implementaram uma iniciativa para eliminar o 
papel impresso na emissão de certificados e diplomas, realização de exames online,  e assinaturas 
eletrônicas em todos os processos administrativos, o que se consolidou durante a pandemia.

E por fim Segurança, que é um elemento cada vez mais crítico para o ambiente educacional, tanto 
na segurança física quando cibernética. A segurança cibernética aumenta ao passo em que cada 
vez mais dados são gerados nas plataformas digitais de ensino, e que avançam as regulações de 
privacidade e proteção dos dados para alunos e funcionários
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AS 5 GRANDES PRIORIDADES PARA EDUCAÇÃO NOS PRÓXIMOS 12-18 
MESES 
Para habilitar a aprendizagem em qualquer momento, em qualquer lugar, há plataformas e 
ferramentas de colaboração disponíveis a custos acessívels. Anteriormente não se tinha acesso a 
ferramentas na nuvem, escaláveis, a preços baixos. Hoje em dia todos conseguem usar no nível 
pessoal e profissional, muitas vezes gratuitamente. As instituições de ensino precisam implementar 
uma cultura digital, de pensar as coisas para digital, não uma mera transferência de como é feito no 
presencial para o digital. 

Garantir experiência de usuário consistente entre canais é essencial pois muitas vezes os alunos, 
especialmente na rede pública, só têm o celular como dispositivo com poder computacional e com 
Internet, e as ferramentas devem funcionar bem em qualquer dispositivo, sem necessitar de um 
computador robusto para poder participar e colaborar.

Fomentar comunicação, colaboração e engajamento significa que além de conversas os alunos e 
professores posam trabalhar em projetos, compartilhar arquivos, colaborar em grupos e fóruns, e 
com todos os outros tipos de funcionalidades  que observamos no ambiente corporativo.

Figura 4: Prioridades para o Setor de Educação, Brasil, 2020-2021
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 Fonte: Frost & Sullivan

Avaliar os professores com feedback rápido e constante significa avaliar a cada aula, e não apenas 
após a conclusão do curso, de forma que se possa corrigir a rota do curso e melhorar a experiência 
do aluno. No caso dos alunos, também há que se identificar eventuais deficiências na aprendizagem 
durante o curso e se possa apoiar para melhoria, de forma a evitar reprovações. O grupo educacional 
brasileiro implementou uma avaliação continuada que usa o conceito de gamificação, no qual tudo 
o que o aluno faz, seja na plataforma, seja respondendo uma pergunta ou colaborando em sala de 
aula, vale pontos, que são uma forma de engajar o aluno. Muitos alunos entram com dificuldades, e 
esse mecanismo de gamificação ajuda no aprendizado, com avaliação constante, e ajuda a diminuir 
a evasão escolar. 
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Por fim tornar dispositivos e conectividade acessíveis. No campus físico ter a conectividade 
disponível em todos os ambientes, e adequada a cada tipo de aplicação, e no digital ter ferramentas 
que funcionem em distintas realidades de conexão dos usuários. No caso do grupo educacional 
brasilero, o diretor afirmou que o área de tecnologia começou a monitorar o nível de conectividade 
dos alunos, já que em algumas regiões do Brasil a conectividade é ruim, e onde a situação era mais 
crítica passaram também a disponibilizar de forma gravada o conteúdo das aulas que acontecem ao 
vivo.

No ambiente público a questão de dispositivos é mais desafiadora dadas as condições de renda dos 
alunos, e nesse caso deve ser considerada a concessão de dispositivos, empréstimo, comodato ou 
financiamento de laptops, tablets ou outros dispositivos. 

Os resultados da pesquisa realizada com os participantes dos webinars na América Latina, com 
143 participantes da area educacional, revelou que as áreas prioritárias estão em linha com a 
pesquisa da Frost & Sullivan, quais sejam: plataformas de ensino à distância e colaboração (sala de 
aula distribuída), e adoção de tecnologias para professores (novos profissionais da Educação), que 
habilitem a aprendizagem em qualquer momento, em qualquer lugar, com colaboração.  

Gráfico 1: As 5 principais áreas de investimento em TI para instituições de ensino na América 
Latina nos próximos 12 a 18 meses (múltipla escolha) 
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No caso do grupo educacional brasileiro a reação frente a pandemia foi muito rápida. O diretor 
da área de tecnologia afirmou que no planejamento recorrente da área, feito a cada dez semanas, 
já havia um plano de ação para todo o Grupo. Porém com o passar do tempo as restrições se 
acentuaram e tiveram de fechar unidades em diversos Estados e municípios. Na sequência, tiveram 
que fechar todas as mil e quinhentas unidades de ensino superior, mais as escolas de educação 
básica, de maneira muito rápida.
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No ensino básico o grupo educacional brasileiro tinha cerca de 500 mil alunos que usavam a 
plataforma de apoio algumas vezes, porém após o início da pandemia já passou a 1,3 milhões de 
alunos utilizando a plataforma como principal diariamente e os professores viabilizando suas aulas 
por videoconferência. O diretor classificou como “uma grande operação de guerra” realizada no mês 
de Março de 2020 para conseguir realizar essa rápida conversão tanto no ensino superior como no 
ensino básico.

Para os próximos 12 a 18 meses, na visão do diretor, há o desafio de implementar o semi-
presencial, ou híbrido entre o campus físico e virtual. Interessante notar no gráfico da enquete com 
os participantes do Webinar que o Brasil se destaca no item de redesenhar o campus físico com 
espaços híbridos de aprendizado, sendo efetivamente uma das prioridades.
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Para o centro universitário no Estado de São Paulo, o executivo de tecnologia revelou que um 
princípio básico é formar alunos que também tenham capacitações tecnológicas no exercício de 
suas profissões. E que portanto já tinham desenvolvimentos internos para atender aos alunos ávidos 
por tecnologia. O executivo de tecnologia afirmou ainda que o sistema “Learning Management 
System (LMS)” funcionava bem e na nuvem, com capacidade de entregar conteúdo fora do campus, 
além de professores capacitados. Ocorre que com o fechamento do campus do dia para a noite 
mais de dois mil computadores dentro do polo ficaram ociosos, e neles estavam instalados mais 
de cem softwares disponíveis para os alunos. A partir dessa constatação, a área de tecnologia do 
centro universitário em São Paulo buscou apoio da Cisco, com a qual eles têm uma relação de mais 
de quinze anos, para tentar uma solução. A Cisco então implementou uma ferramenta chamada 
Hands-on Lab , disponível no Webex, para permitir acesso remoto aos computadores e servidores 
do campus e rodar as aplicações virtualizadas, incluindo também as aplicações dos laboratórios. 

César Hernández , Diretor de Tecnologia da Universidad Panamericana, afirmou que não tinham 
programas online ou de educação à distancia antes da pandemia. Tudo estava planejado para 
funcionar no campus físico. Dessa forma, como resposta à situação, tiveram que dotar todos os 
funcionarios e professores com computadores para seguir com as atividades administrativas e 
acadêmicas. Fora ter de implantar os software, plataformas e conexões seguras. A infraestrutura 
do centro de dados estava configurada para uso interno, e teve de ser adaptado para permitir o uso 
de aplicações remotamente e com segurança. Foi um trabalho bastante intenso, mas conseguiram 
cumprir com a transição, e agora consegue dar mais serviços à comunidade e melhorar os 
existentes.

Já o  Diretor da grande e tradicional universidade mexicana, comentou que a adaptação da 
instituição foi muito rápida considerando seu tamanho. As tecnologias de videoconferência, LMS, 
sistema de aprendizado e ensino online, já vinham sendo implementadas e disseminadas há muitos 
anos. Porém quando foi determinado que o campus seria completamente fechado, a universidade 
teve de converter todos os seus cursos ao online, ao ponto de estarem com cerca de 13 mil aulas 
virtuais diárias, que somam 31 mil horas de aulas por dia. Para tanto tiveram que reforçar as 
plataformas e aumentar rapidamente as licenças de videoconferência e softwares, além de alugar 
laptops e tablets para garantir a continuidade. O diretor aponta três prioridades para os próximos 
12-18 meses: 1)  garantir o acesso às plataformas 2) manter repositórios e recursos digitais com 
alta disponibilidad. 3) garantir a segurança e estabilidade de toda essa operação.

.

Tudo estava planejado para funcionar no campus 
físico. Dessa forma, como resposta à situação, 
tiveram que dotar todos os funcionarios e 
professores com computadores para seguir com 
as atividades administrativas e acadêmicas. 
Fora ter de implantar os software, plataformas e 
conexões seguras.
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CONCLUSÕES
A área de tecnologia de instituições de ensino se tornou crucial para o modelo de negócios e 
continuidade do processo de aprendizagem. Isso foi constatado em pesquisas da Frost & Sullivan e 
da Cisco, e reforçado pelos participantes dos painéis nos Webinars “As 5 prioridades que o setor de 
educação deve ter para se restabelecer diante da crise derivada da pandemia”. 

O executivo de tecnologia do centro universitário em São Paulo afirma que sua área de tecnologia 
passou de prestadora de serviço para a área acadêmica a parceira de negócio que alavanca 
conhecimento e habilidades dos professores e melhora a experiência do aluno. César Hernández, da 
Universidad Panamericana, concorda e afirma que os líderes de sua universidade reconheceram que 
a área de TI, que antes era vista como um centro de custos, agora é uma facilitadora da continuidade 
das atividades e geradora de receitas. Foi demonstrado que o investimento feito em tecnologia gera 
retorno.

Ricardo Santos, da Cisco, vem realizando pesquisas sobre o tema com autoridades e executivos 
do setor de Educação e avalia que: “a capacidade de integração segura entre o campus virtual  e o  
campus físico   e a experiência de aprendizagem dos alunos, deverão ser o grande diferenciador das 
ofertas de educação a partir de agora”.

Esta integração do campus físico e virtual desperta preocupação com processos e cultura digital 
para que se gere melhorias de experiência do aprendizado.  O conceito de “quality of experience 
(QoE) vem se tornando preponderante tanto no campus físico quanto no campus virtual, de forma a 
mensurar o desempenho  da prática pedagógica, do ensino e da aprendizagem. No caso da cultura 
digital se torna central para os professores o ajuste das metodologias de ensino, que no caso do 
campus digital necessitam de ajustes para que as aulas transcorram da melhor maneira.

E além disso o próprio campus físico deverá se transformar, repensando os espaços de aprendizagem 
e os componentes digitais que farão parte dele, como vídeo colaboração por exemplo, tornando-se 
híbridos, e proporcionando a possibilidade de reuniões sem necessidade de presença física. 

César Hernández, por exemplo, da Universidad Panamericana, afirmou que sua universidade já 
identificou que terão que implementar mais tecnologias dentro de seu campus físico para melhorar a 
experiência e permitir essa integração com o virtual quando houver o retorno às aulas presenciais. O 
diretor da tradicional universidade mexicana foi além e disse que na universidade já há uma decisão 
formal da liderança de ser híbrida, pois já constararam que funciona e atende às necessidades dos 
alunos. 

Nesse “novo normal”, será que as instituições precisam de tantos prédios, tanta infraestrutura, ou 
será que a prioridade não deveria estar em investir neste ambiente digital, que é o futuro, e que 
permite uma abrangência bem maior de alunos potenciais? 

Uma coisa é certa: o digital veio para ficar, e a transformação deve se acelerar ainda mais nos 
próximos anos para melhorar a experiência, trazendo aprendizado personalizado, relevante e de 
qualidade aos alunos em diferentes momentos das suas vidas pessoais e profissionais.
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