
Transformando o Brasil 
através da Educação.



Do sonho de ver um PC em cada casa até os dias de hoje, onde  
a maioria dos brasileiros possui um dispositivo com acesso livre 
à informação na ponta dos dedos, muita coisa mudou. O que 
não mudou nestes 27 anos em que a Microsoft está no Brasil foi 
o compromisso em contribuir para transformar vidas por meio 
da tecnologia digital. 

Com o incentivo e as ferramentas certas, empoderamos pessoas 
e organizações a realizarem sonhos, alcançarem objetivos e 
construírem uma nação mais justa e competitiva. Para reforçar 
este engajamento com o futuro do país, a Microsoft elaborou 
seu Plano de Compromisso com o Brasil. Definimos diretrizes 
capazes de gerar impacto real nas vidas das pessoas, alinhadas 
às prioridades do país. 

O plano está estruturado em três pilares que contribuem  
para todas as fases de vida dos brasileiros e das organizações:

Educação e Empreendedorismo
Os programas de Educação e Empreendedorismo promovem 
o acesso gratuito à tecnologia para melhorar o aprendizado 
dos alunos, capacitar professores, incentivar a inovação nas 
escolas, aumentar a empregabilidade de jovens e adolescentes, 
e estimular o empreendedorismo. 

Nuvem Inteligente
O pilar Nuvem Inteligente apoia e amplia o alcance dessa 
transformação através da educação. A nuvem (cloud) trouxe 
maior escalabilidade, economia e segurança para empresas, 
governos e instituições que mantêm seus sistemas e dados no 
Azure, a plataforma em nuvem da Microsoft. 

Soluções para o Cidadão
O pilar Soluções para o Cidadão disponibiliza soluções para 
contribuir com a redução de custos, aumentar a transparência 
e proporcionar maior eficiência aos processos públicos 
administrativos. Os reflexos das ações desse pilar estão ligados 
diretamente à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
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A Microsoft tem a missão de ajudar educadores e  
estudantes em todo o mundo a atingir o seu potencial  
pleno. Para alcançar este objetivo, a Microsoft se apoia 
em suas soluções tecnológicas para criar experiências 
imersivas e inclusivas que inspirem um aprendizado útil 
para toda a vida e também ajudem os educadores a 
orientarem e apoiarem as ambições de seus estudantes.

Baseado no pilar de Educação e Empreendedorismo,  
a Microsoft implementa um conjunto de programas  
e iniciativas que capacitam alunos dos primeiros anos  
de escola até o início da carreira profissional, além 
instruir empreendedores através do estímulo de ideias 
inovadoras até a criação de startups.

Muitos desses projetos acabam criando uma  
cadeia de oportunidades e incentivo. Por exemplo,  
um jovem impactado pelos programas de capacitação 
pode tornar-se um profissional envolvido em pesquisas  
inovadoras ou um empreendedor de sucesso;  
seus projetos podem ser direcionados a facilitar  
o dia a dia de mais pessoas, ou a otimizar o uso  
de recursos para melhorar a administração das  
cidades e o atendimento ao cidadão.

As escolas também se beneficiam dos programas 
Microsoft. Além de terem acesso às soluções e aos 
serviços por valores amplamente subsidiados, têm 
também a possibilidade de acessar um grande portfólio 
de soluções e conteúdos acadêmicos sem custos. Uma 
das principais iniciativas é a capacitação de professores 
para que eles se tornem aptos a preparar os futuros 
profissionais, contando com o melhor da tecnologia no 
processo educacional.

Habilitar cada  
aluno para um  
sucesso maior

54



Centros de Inovação
Microsoft (MICs) 

12

BizSpark
De 2011 até 2015, 
mais de 

Investimento superior a 5.500
startups já foram 
apoiadas no Brasil 

Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento
do Bing

Laboratório
de Tecnologia

Avançada

Datacenters
no Brasil

para Office 365 e
Azure/CRM Online

R$ 12 milhões
205.000
estudantes do Brasil
desafiaram o mundo através
da Imagine Cup, desde 2007

R$ 387 
milhões
investidos em 
doações para 
entidades sem
fins lucrativos,
desde 2003

Aceleradora
de Startups

O impacto em números

579.163
estudantes

beneficiados pelo programa
Parceiros na Aprendizagem 

682.490
professores
capacitados pelo 
programa, desde 2003

2.467
ONGs
beneficiadas pelo
Programa de Doação de
Software, desde 2003

1,85 milhão 
de profissionais de TI 
utilizando tecnologia Microsoft 
no mercado brasileiro

13,6 milhões
de jovens beneficiados
pelo programa YouthSpark
desde 2012

C O N T R I B U I Ç Ã O  S O C I A L I N O V A Ç Ã O

MTC
Investimento
de US$ 10 milhões
no Centro de
Tecnologia Microsoft

19.617
empresas no 
ecossistema,
incluindo parceiros 
e revendedores

de presença 
no Brasil 

27 anos

colaboradores
982
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DA EDUCAÇÃO BÁSICA À VIDA EMPREENDEDORA
Ciclo de transformação para a competitividade.

Na escola, as crianças 
a partir de 6 anos têm 
acesso aos programas
da Microsoft em sala 
de aula. Licenciamento 
de softwares para escolas.

EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Parceiros na Aprendizagem
para treinamento de alunos
e professores.

Soluções e Ferramentas
para escolas (OneNote,
Office Mix, SWAY, DreamSpark).

Jovens são beneficiados por cursos
gratuitos de capacitação em tecnologia

do programa YouthSpark (Students to Business
e Microsoft Virtual Academy/MVA).

Instituto InnovAction
para prestação de auxílio 
jurídico e financeiro, 
mentoria e também
capacitação para a visão
empreendedora.

Imagine Cup, a Copa do Mundo
da Computação, para estudantes
do ensino médio e universitários.

Capacitação de jovens
nos Centros de Inovação

Microsoft (MIC).

Fundo Brasil Aceleradora
de Startups, que realiza
investimentos que vão
de R$ 200 mil a R$ 3 milhões.

Prêmio Spark Awards
para empreendedores digitais.

Apoio às startups
com os programas
BizSpark e BizSpark Plus.

Os professores também recebem 
capacitação para usar a tecnologia 
em sala de aula. Professores
Embaixadores ensinam outros
profissionais da área a usar a
tecnologia em sala de aula.

APOIO NA JORNADA DO EMPREENDEDOR
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Aluno Monitor
Realizado 100% à distância, o curso Aluno Monitor foi 
pensado nos estudantes do Ensino Fundamental II e Médio 
de escolas públicas ou privadas para oferecer conhecimentos 
em informática, vivência do uso de tecnologias, orientação e 
preparo para o ensino superior e vida profissional.
Os estudantes aprendem, com atividades práticas, como usar 
as tecnologias para buscar novos conhecimentos e criar ações 
para o próprio bem. O uso correto de redes sociais e da Web 
2.0 também são discutidos, bem como os cuidados para uma 
navegação segura. O curso é finalizado mostrando novas 
perspectivas para o futuro e ingresso no mercado de trabalho.
 
 
Ensinar com Tecnologia
Os educadores podem aprofundar sua compreensão sobre a 
integração das TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) 
para aprimorar o ensino e aprendizagem e facilitar aos alunos 
a adquirirem as habilidades do século XXI. Totalmente gratuito 
e autoinstrucional, foi desenvolvido baseado na matriz de 
competências TIC da UNESCO para professores. Este curso é 
composto por 4 módulos 100% online, totalizando 18 horas.
 
 
Microsoft Digital Literacy Curriculum
Projeto didático de alfabetização em informática, a Microsoft 
Digital Literacy Curriculum tem como objetivo ensinar e avaliar 
conhecimentos e aptidões básicas de computação para que 
alunos possam utilizar a tecnologia do computador em seu dia 
a dia e conquistar novas oportunidades sociais e econômicas, 
tanto no plano pessoal, como no âmbito familiar e comunitário.
 
Independentemente do grau de familiaridade ou experiência 
em computação, este projeto contribui para adquirir os 
conhecimentos básicos da computação. Desde o uso da 
Internet, até o envio de um email ou a criação de um texto ou 
apresentação, o Digital Literacy Curriculum ajuda os usuários a 
desenvolver as aptidões mínimas para adquirirem familiaridade 
e confiança na computação.

Aluno Monitor

Aprendizado a qualquer momento, 
em praticamente qualquer lugar
Crie, organize e colabore a qualquer  
momento pelo computador, 
tablet ou telefone.

Novas maneiras de criar e compartilhar
Experimente um aprendizado avançado 
e interativo com ferramentas exclusivas 
e flexíveis de colaboração

Sempre atualizado
Aproveite o acesso às versões mais recentes  
de aplicativos, recursos e serviços do Office

Conformidade incontestável
Suporte ao aprendizado a qualquer momento, 
em praticamente qualquer lugar, com 
segurança e privacidade de dados e redução 
da sobrecarga de TI

Microsoft Student Advantage

Escolas, faculdades e outras instituições de 
ensino que possuem licenças do Office 365 
ProPlus ou Office Professional Plus, voltadas 
para o corpo docente e para a equipe 
administrativa, têm ainda mais vantagens. Eles 
podem expandir o acesso para todos os alunos 
e instalar o Office 365 ProPlus gratuitamente 
em até dez dispositivos (5 desktops/notebooks 
e 5 dispositivos móveis).

O Office 365 ProPlus inclui todos os aplicativos 
do tradicional pacote Office (Word, PowerPoint, 
Excel, OneNote, Outlook, entre outros). Quando 
uma escola combina o Student Advantage com 
outros serviços em nuvem da Microsoft, como 
o Exchange Online, SharePoint Online, Skype 
for Business Online, OneNote para Professores e 
Sway (todos disponíveis gratuitamente por meio 
do Office 365 Education), os alunos passam a 
ter acesso ao mesmo conjunto de ferramentas 
e serviços de produtividade utilizados por 
grandes empresas de todo o mundo.

Este benefício é exclusivo para instituições de 
ensino que possuem algum dos contratos de 
licenciamento acadêmico Microsoft: Enrollment 
for Education Solutions (EES), Open Value 
Subscription-Education Solutions (OVS)  
e School Agreement (SA).

O Office 365 Education oferece ferramentas 
conhecidas e atualizadas para ajudar os alunos  
e os educadores a se comunicar melhor, trabalhar 
em colaboração e realizar muito mais. As instituições 
acadêmicas qualificadas podem receber o Office 365 
Education sem nenhum custo ou podem atualizar 
para recursos avançados com um  
desconto significativo.

O acesso ao Office 365 vai permitir que as entidades 
gastem menos recursos com TI e possam ter seus 
membros trabalhando de qualquer lugar, com acesso 
a documentos em computadores, smartphones 
e tablets, concentrados em suas missões, como a 
promoção da educação, sustentabilidade ambiental 
e a erradicação de doenças.

Office 365 para Educação

Licenciamento  
de softwares  
para escolas

1

2

10
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Não se esqueça: o Office 365 Education  
é gratuito para toda e qualquer 
instituição de ensino regularmente 
cadastrada no Ministério da Educação.
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O objetivo da Microsoft na Educação é criar experiências 
imersivas e inclusivas que inspirem o aprendizado.  
A Microsoft capacita alunos e educadores para criar e 
compartilhar conhecimento de maneiras inteiramente novas, 
ensinar e aprender através da exploração e se adaptar às 
necessidades individuais de aprendizagem para que os alunos 
possam fazer, projetar, inventar e construir com a tecnologia. 

Além das escolas terem acesso a um grande portfólio de 
soluções e conteúdos acadêmicos sem custos, uma das 
principais iniciativas da Microsoft é o Programa Professores 
Embaixadores, que consiste na capacitação de professores 
no uso das ferramentas Microsoft para que se tornem aptos 
a preparar os futuros profissionais, contando com o melhor 
da tecnologia no processo educacional.  

Na Microsoft, o programa Professores Embaixadores conta 
com educadores que fazem parte do quadro da companhia 
e que tem como objetivo capacitar profissionais da educação 
no uso da tecnologia em sala de aula. O programa tem 
atraído inúmeras secretarias de educação país afora.  
Como no estado de Goiás, em que a Secretaria de Educação, 
Cultura e Esporte assinou um acordo de cooperação com 
a Microsoft para fomentar a educação, a qualificação, a 
inovação e o empreendedorismo. A iniciativa beneficiou 
os professores da rede estadual de ensino, dando acesso 
a conteúdo e a soluções educacionais, e promovendo 
a inserção da tecnologia dentro da sala de aula. Com a 
parceria, os professores puderam participar dos cursos  
Office 365 para Educação e Windows na Sala de Aula, e 
aprender como recursos de computação na nuvem, email, 
OneDrive e Office Web Apps são poderosas ferramentas  
para o aprendizado durante as aulas.

O Programa Professores Embaixadores oferece palestras 
de sensibilização sobre tecnologias digitais no contexto 
educacional, demonstrando as principais soluções, e 
oficinas mão na massa. As palestras e demonstrações 
têm duração de 90 minutos e as oficinas temáticas têm 
duração de 2 horas. Julci Rocha Leandro Holanda Rodrigo Assirati Dias

Temas abordados nas oficinas temáticas:
Produção e publicação de conteúdo digital: Forms, Sway e Docs.com 

Ensino híbrido e videoaulas interativas: vídeos e Office Mix 

Gestão da sala de aula: Classroom e Class Notebook 

Comunicação e colaboração com Office 365: versão online do 
Office, Grupos e Yammer 

Gestão e produtividade com Office 365: OneDrive, Delve, 
Planner, Tarefas e Flow 
 

Conheça os Professores Embaixadores  
da Microsoft:

Microsoft Showcase Schools
Showcase Schools é uma comunidade 
global de escolas envolvidas na 
transformação digital para melhorar 
os resultados de ensino dos alunos 
e impulsionar eficiências e a 
transformação em toda a escola.

Seu foco está na aprendizagem 
personalizada dos alunos com dispositivos 
de aprendizagem 1:1 e ensino com as
tecnologias mais recentes, como Office 
365 Education, Office Mix, OneNote, 
Skype, Minecraft e mais.

Saiba mais: aka.ms/scs_ms

Programa Microsoft Innovative Educator
Acreditamos que educadores inovadores que buscam 
melhorar os resultados de seus alunos através da 
tecnologia merecem ser reconhecidos. O programa de 
Educadores Inovadores Microsoft (MIE) faz exatamente isso.

MIE Experts são responsáveis por defender e compartilhar 
os seus conhecimentos sobre o uso eficaz da tecnologia
na educação com outros educadores e tomadores de 
decisão. Eles trabalham com a Microsoft para liderar 
a inovação no ensino, defendem o uso eficaz da 
tecnologia na sala de aula, compartilham ideias com 
uma rede global de educadores e tornam-se líderes 
de opinião no espaço “edtech”.

Saiba mais: aka.ms/mie_ms

Professores 
Embaixadores

3
PASSO
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Students to Business

O programa Students to Business é uma iniciativa da Microsoft 
criada para capacitar estudantes universitários gratuitamente 
sobre a área de Tecnologia da Informação. Os participantes 
assistem a aulas teóricas (online e presenciais), conhecem  
mais sobre as carreiras de TI e realizam projetos que os 
transformam em profissionais juniores de Infraestrutura  
e Desenvolvimento de Softwares.

O Students to Business (S2B) já beneficiou mais de  
100 mil estudantes desde 2007, e a taxa de empregabilidade  
ultrapassa os 80%. Confira outros números que revelam  
o sucesso do programa:

+100 mil 
inscritos

25 mil 
participantes

4,2 mil com a certificação 
Microsoft Technology  
Associate (MTA)

21 mil 
capacitações online

Microsoft Virtual Academy
O MVA é uma plataforma online da Microsoft que oferece 
treinamento grátis em TI, desenvolvimento e ciências de 
dados para ajudar os tecnólogos a aprender constantemente. 
Os participantes ampliam suas habilidades na área para 
crescer em suas carreiras, e ainda ficam por dentro das 
tecnologias Microsoft mais recentes do mercado.

Todo o acesso é feito através do site Microsoft Virtual Academy, 
onde é possível selecionar os tópicos de interesse, visualizar as 
informações pessoais e o progresso no curso, além de ter acesso 
aos materiais para estudo. São centenas de cursos disponibilizados 
em 11 idiomas diferentes. Todo o serviço é hospedado  
no Windows Azure.

Cursos gratuitos 
de capacitação  
em tecnologia

5

OneNote Class Notebook
É o caderno de sala de aula para professores. Possui: espaço de colaboração 
para toda a sala, biblioteca de conteúdo para disponibilizar materiais e bloco 
de anotações. Saiba mais: aka.ms/one_note

Office Mix
Add-in do Powerpoint para educadores que permite criar e compartilhar 
videoaulas, inserir quizzes e acompanhar o rendimento dos alunos pelo  
Portal mix.office.com. Saiba mais: mix.office.com/

Sway
O aplicativo online de compartilhamento digital de histórias permite 
transformar fotos, vídeos, áudios, gráficos, tweets e muito mais em um 
projeto com formato elegante. Saiba mais: aka.ms/sway_office365

Microsoft Forms
Microsoft Forms é uma plataforma online para professores criarem  
seus próprios formulários e quizzes interativos, ajudando no aprendizado 
dos alunos. Saiba mais: aka.ms/forms_office365

Learning Tools
O add-in do OneNote para professores auxilia alunos a melhorarem suas 
habilidades de leitura, escrita e compreensão de textos, independentemente 
do nível do estudante. Saiba mais: onenote.com/learningtools 

Docs.com
Página personalizada para expor arquivos online. É possível coletar 
e publicar documentos do Word, pastas de trabalho do Excel, apresentações 
do PowerPoint etc. Saiba mais: docs.com/pt-br

Microsoft Classroom
Microsoft Classroom é a homepage que reúne os aplicativos para gerenciar 
todas as aulas, organizar múltiplas seções de aulas, criar avaliações, colaborar 
com outros professores no Professional Learning Communities (PLCs) e enviar 
feedbacks aos alunos. Saiba mais: classroom.microsoft.com

Soluções e
ferramentas

4
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A comunidade pode participar 
ativamente do MIC através dos 
seus programas de treinamentos, 
palestras, mentoring técnico, apoio 
ao empreendedorismo, visitas 
técnicas, entre outros.

MIC
Centros de Inovação 
Microsoft (MIC)

O MIC é uma iniciativa que promove a qualificação  
de organizações, de profissionais e estudantes por meio  
de ferramentas que fomentem o uso eficiente e inovador  
de Tecnologias da Informação (TI). O programa incentiva a 
pesquisa tecnológica e integração das universidades com as 
empresas, buscando acelerar a busca por novas tecnologias, 
fomentar a indústria nacional de software e aumentar a 
competitividade do Brasil no mercado internacional.

Os Centros de Inovação Microsoft oferecem para empresas 
soluções em formação de mão-de-obra especializada, apoio  
e execução no desenvolvimento de Projetos Inovadores 
(Programa de Inovação), treinamentos personalizados e provas 
de conceitos (demonstração prática do uso de tecnologias 
Microsoft no negócio das empresas). Para isso conta com o 
apoio de especialistas, professores experientes e pesquisadores 
doutores de diversas universidades espalhadas pelo Brasil.

A Copa do Mundo da Tecnologia é uma competição 
global que envolve mais de 250 mil estudantes 
de 180 países. Os alunos elegíveis* de ciência da 
computação formam equipes e usam a criatividade 
e o conhecimento em tecnologia para criar 
aplicativos que façam a diferença no modo como 
vivem, trabalham e jogam. As equipes vencedoras 
conquistam dinheiro, viagens, prêmios e a honra de 
levar para casa a Imagine Cup!

Em Games, por exemplo, o Brasil é tricampeão. 
Em 2012, a competição recebeu só da delegação 
brasileira mais 33 mil de estudantes. Veja como 
participar em: www.imaginecup.com.br  

*Estudantes elegíveis para participar da Imagine Cup devem 
estar cursando Ensino Médio Técnico ou Regular ou qualquer 
curso relacionado ao Ensino Superior (Graduação, Pós-
Graduação, Mestrado ou Doutorado).

Imagine Cup

O Brasil é um dos recordistas 
em número de projetos inscritos, 
reconhecido mundialmente em 
diversas categorias. 

6 7
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Outro programa de incentivo a empresas iniciantes, 
conhecidas também como startups, é o BizSpark.  

O começo pode ser um dos momentos mais difíceis 
na vida de um empresário; por isso, o projeto oferece 
suporte técnico, uma vasta rede de comunicação 
com outros usuários para gerar networking e 
ainda capacitação em marketing e negócios onde 
são apresentadas noções de empreendedorismo, 
gerenciamento e promoção de produto/marca.
Para serem consideradas elegíveis ao BizSpark, as 
startups devem ser privadas, existir a menos de 5 
anos, ter uma receita inferior a US$ 1 milhão e ter 
como principal finalidade o desenvolvimento de 
programas e softwares.

As empresas ganham acesso aos softwares  
Microsoft para melhorar sua competitividade,  
ajudar no desenvolvimento de programas e 
principalmente acessar o Windows Azure,  
plataforma que possibilita a utilização e 
desenvolvimento de aplicativos para computação  
na nuvem, representando diminuição dos custos 
com gerenciamento e hospedagem na internet.

BizSpark

Como parte do programa,  
BizSpark oferece visibilidade 
para indústrias, investidores, 
incubadoras, aceleradoras 
e agências governamentais, 
oferecendo um suporte completo 
para o sucesso do negócio.

InnovAction

8

Instituto InnovAction

Ideias inovadoras têm um lugar certo para 
saírem do papel e se transformarem em negócios 
promissores. O Instituto InnovAction é um 
projeto que apoia a jornada do empreendedor 
da Microsoft, auxiliando pessoas nas etapas 
iniciais de abertura de uma empresa. O programa 
contempla assessoria jurídica, contábil, mentoria 
em negócios, workshops de gestão financeira, 
marketing, pessoas, responsabilidade social  
e outras ferramentas.

O Instituto InnovAction tem alcance nacional  
e é voltado para ideias inovadoras que já foram 
reconhecidas por outras premiações setoriais, 
como a Imagine Cup – a Copa do Mundo da 
Computação da Microsoft.

Para receber o apoio do Instituto InnovAction, os 
candidatos devem ser aprovados em alguns critérios:

Ter vencido alguma competição de empreendedorismo;

Apresentar uma solução que resolva um problema real de forma inovadora;

Demonstrar potencial para desenvolver o negócio e gerar empregos.

9
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Criado em 2014 pela Microsoft Participações, subsidiária 
da Microsoft Brasil, o Fundo Brasil Aceleradora de Startups 
tem como objetivo promover um ambiente favorável para o 
empreendedorismo e inovação no Brasil. 

O programa financia empreendedores em tecnologia com valores 
de até R$ 3 milhões, tendo como investidores a Qualcomm e 
Agerio (Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro).

Para receber o benefício, as startups precisam ter um negócio 
estruturado, com clientes e faturamento, mas ainda em fase 
de risco e carentes de parceiros. Sendo aprovadas, as empresas 
iniciantes recebem mentoria em áreas estratégicas, apoio 
operacional e tecnológico, espaço físico, business networking 
e ajuda financeira, tornando-as companhias com padrão e 
competitividade global.

Da fundação até os dias atuais, o fundo captou R$ 12 milhões e 
introduziu a Acelera Partners, rede de pós-aceleração de startups 
que, por sua vez, investiu na Aceleratech, eleita por dois anos 
seguidos como a melhor aceleradora da América Latina pelo 
Latam Founders Award.

Fundo Brasil 
Aceleradora 
de Startups

A Microsoft Participações é a empresa 
de investimentos de capital 100% 
nacional da Microsoft, criada em 
outubro de 2012, com a finalidade de 
estabelecer e apoiar aceleradoras de 
startups em todo o Brasil.

11

Considerado o principal prêmio para 
empreendedores digitais brasileiros, Spark Awards 
é uma iniciativa da Microsoft que reconhece os 
principais protagonistas do ecossistema das startups 
que mais se destacam no período. Em parceria com 
a Associação Brasileira de Startups (ABS), o evento 
premia os melhores em 10 categorias: investidor 
anjo, aceleradora, fundo de investimento, espaço de 
coworking, empreendedor do ano, evento de apoio 
para startups, entre outros.

Todos os concorrentes do 
Spark Awards passam por 
uma análise das exigências 
da categoria indicada.  
A indicação dos finalistas 
e a escolha dos grandes 
campeões é decidida  
pelo público. 

Podem votar empreendedores, estudantes, 
jornalistas, clientes e parceiros das startups e todos 
os entusiastas do empreendedorismo no Brasil. 
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Com suporte da Microsoft, o desenvolvimento 
do software Goiás 360 permitiu acesso fácil 
e rápido a informações da rede estadual 
de educação, em todo tipo de plataforma, 
por diretores, professores e toda a rede da 
secretaria de educação. 

Goiás é um dos maiores estados do Brasil. Com 
mais de seis milhões de habitantes, é a nona 
maior economia do país, e tem as dimensões 
da Finlândia. Evidentemente, não possui 
um sistema educacional simples: trata-se de 
10 subsecretarias estaduais, mais de 35 mil 
professores e cerca de 510 mil estudantes.

No início de 2015, a gestão da Secretaria 
Estadual de Educação, Cultura e Esporte se 
deparou com um problema: como tratar 
e exibir dados de forma prática, rápida e 
segura, oferecendo informações relevantes a 
gestores que vão desde diretores de unidades 
escolares, coordenadores esportivos e culturais 
a superintendentes, passando pelo próprio 
Secretário Estadual e Governador?

A solução foi o desenvolvimento do Goiás 
360 com auxílio da Microsoft, através de uma 
variedade de soluções cujo foco principal 
foi prover informações de forma eficiente 

Colégio Bandeirantes 
moderniza sistema 
educacional com o 
Microsoft Office 365 
e Power BI

para tomada de decisões estratégicas 
governamentais relacionadas a educação, 
cultura e esporte. 

São oferecidos pela plataforma desenvolvida 
dados como indicadores estatísticos, faltas 
e notas dos alunos, boas práticas no ensino, 
quantidade de alunos por turma, evidenciando 
turmas com poucos alunos e turmas com 
alunos excedentes, motivos de falta e de 
abandono, entre dados consolidados e 
microdados.

Com a solução do Goiás 360, a Secretaria 
de Educação expandiu o projeto criando o 
Colabora, totalmente integrado ao Office 
365. Cada usuário entre alunos, professores, 
diretores e colaboradores da Secretaria possui 
acesso a todos os aplicativos do Office 365 
através da plataforma. Ele pode também 
navegar pelo Yammer, rede social utilizada para 
colaboração de toda a rede, e armazenar seus 
arquivos na nuvem contando com um espaço 
de 1TB por usuário.

A comunicação dos profissionais e alunos 
da rede estadual se tornou mais fluida e, as 
informações, mais acessíveis gerando resultados 
e maior excelência ao sistema como um todo.

O Colégio Bandeirantes, um dos mais tradicionais de São Paulo, 
foi fundado em 1944 e possui 2.600 alunos. Acompanhando a 
evolução tecnológica dos últimos anos, a escola se transforma 
para manter-se sempre atualizada e viver o mundo mobile com 
mais eficiência. 

O colégio buscou, entre outras coisas, superar a dificuldade 
no compartilhamento e versionamento de documentos, 
ampliar o espaço de armazenamento de conteúdo, além de 
criar a possibilidade de execução de atividades em sala de aula 
de maneira compartilhada e online. Para isso, contou com 
a implementação do Office 365, ferramenta que possibilita 
colaboração, compartilhamento, organização e dinamismo tanto 
para alunos quanto para professores. 

Com o Office 365, o Colégio Bandeirantes conseguiu melhorar 
a colaboração e a produtividade de professores e alunos. “A 
Microsoft nos ajuda de uma maneira fantástica. Ela permite uma 
personalização de demandas internas, da orientação educacional 
à direção, de uma forma econômica”, avalia o Diretor Presidente, 
Mauro de Salles Aguiar.

Para tornar dados em insights para tomadores de decisão, a 
escola implementou o Power BI, que vem trazendo análises mais 
completas sobre o desempenho de alunos, previsão de evasão 
e avaliação das atividades escolares, através de gráficos que 
permitem aos professores e coordenadores conhecerem melhor 
suas atividades e seus alunos. 

Mauro de Salles conta que com o Power BI, uma escola grande 
como o Bandeirantes conseguiu gradativamente individualizar o 
ensino e a avaliação de acordo com demandas diferentes. “O ser 
humano, como se sabe há muito tempo, aprende de maneiras 
diferentes”, avalia. 

A parceria Microsoft e Colégio Bandeirantes fez a diferença: 
trouxe dinamismo e colaboração aos alunos, apoio pedagógico 
aos professores e suporte às tomadas de decisão através de 
informações e indicadores.

Caso de sucesso Caso de 
sucesso

Soluções 
Microsoft 
promovem 
integração de 
informações 
para a Secretaria 
Estadual de 
Educação, 
Cultura e Esporte 
de Goiás
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