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A digitalização 
como prioridade

Este material será um verdadeiro divisor de águas para você, que faz parte de uma escola, curso preparatório, 
universidade, escola de línguas ou qualquer outra instituição de ensino. A partir de agora, a digitalização será 
prioridade para você também!

Vamos lá?

Certamente você já ouviu sobre a tão falada 
transformação digital. Por mais que pareça um 
papo sobre o “futuro”, essa transformação já vem 
acontecendo há alguns anos em diversas empresas, 
dos mais diferentes setores. Pode-se dizer que essa 
aceleração de processos digitais já é uma tendência 
no mundo dos negócios.

Um estudo anual da CGI Global 1000 identificou 
que mais de 70% das empresas vê a digitalização 
como prioridade em suas estratégias de crescimento. 
Você já parou para pensar se essa digitalização está 
acontecendo no seu setor? 

Nós sabemos que os processos tradicionais 
costumam ser lentos, caros e desorganizados. 
Pensando nisso, preparamos este Ebook que vai te 
mostrar todos os benefícios dos Contratos Digitais 
na área da Educação e como essa gestão online 
pode transformar o seu negócio. Aqui, você também 
vai entender por que a sua instituição de ensino 
precisa sair da era dos contratos tradicionais e 
assinaturas manuais.

A era digital já trouxe muitos benefícios para as 
mais diferentes empresas. Veja alguns dados que 
nós coletamos com base em nossos clientes, que 
escolheram fazer a gestão de contratos digitais: 

97%

de redução no tempo de 
tramitação de documentos

60%

de aumento na 
produtividade da equipe

84%84%

de economia com  
papéis e logística
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A era da 
transformação digital

• Apenas 7% das organizações implementaram 
totalmente as transformações digitais. Este dado 
mostra que as empresas ainda possuem grande 
resistência diante desse cenário.

• 87% das empresas acham que o digital vai 
revolucionar suas indústrias, mas apenas 44% 
estão preparadas para uma possível revolução 
digital;

• 55% das empresas que não passaram por uma 
transformação digital acreditam que têm menos 
de um ano até começarem a perder participação 
no mercado.

• 65% das empresas se sentem positivas 
sobre a capacidade de se adaptar às rupturas 
tecnológicas até 2021.

• Executivos dizem que os maiores benefícios 
das transformações digitais são o aumento de 
eficiência operacional (40%), a entrada mais 
rápida no mercado (36%) e a habilidade de 
alcançar as expectativas dos clientes (35%).

A era da transformação digital chegou para 
realmente transformar as nossas vidas. Tem gente 
que pode achar complicado demais aprender a lidar 
com novas tecnologias, mas não há como negar que 
estes avanços tecnológicos nos ajudam em diversos 
sentidos. O próprio termo “transformação digital” 
pode ser definido como um fenômeno que utiliza 
tecnologias digitais para solucionar problemas 
tradicionais, como a falta de tempo, queda na 
produtividade e lentidão nos processos
. 
Não é à toa que este termo tem ganhado cada vez 
mais importância e visibilidade nos últimos tempos. 
Se formos pegar um exemplo muito próximo, é só 
olhar para as transformações digitais que tiveram de 
ocorrer por conta da pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19): num piscar de olhos o mundo todo 
parou, as pessoas passaram a trabalhar em casa, as 
salas de aula ficaram vazias e o ensino à distância 
passou a ser a única saída para todas as instituições 
de ensino. Os mais diversos tipos de processos 
tiveram que, obrigatoriamente, se tornar digitais! 

Segundo dados de uma pesquisa da consultoria 
McKinsey & Company, para 92% dos líderes 
corporativos entrevistados, o modelo de negócio 
que estavam seguindo antes da pandemia, nas 
organizações em que trabalham, não sobreviveria 
à chegada das novas tecnologias, caso não se 
adaptassem.

Aqui vão alguns dados da Forbes sobre a 
transformação digital:

A transformação digital é uma tendência 
crescente e, para fazê-la acontecer dentro da sua 
empresa do ramo educacional, é preciso adotar 
uma mentalidade digital na cultura e estrutura 
organizacional; além disso, é necessário que a 
tecnologia passe a ter um papel estratégico central, 
e não mais superficial, adequando metodologias e 
ferramentas ao processo.
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Mas por que aderir  
à transformação digital  
na educação?
Vamos pegar de exemplo a gestão de contratos: você sabia que muitas empresas 
costumam sofrer para conseguir gerenciar contratos e dados contratuais?  

Segundo dados do IACCM (The International Association for Contract & Commercial 
Management), cerca de 96% de empresas ainda gerenciam seus contratos 
manualmente. Ainda, 15% da base desses contratos são extraviados anualmente. 

São muitos arquivos, acúmulo de papelada, desorganização, perda ou extravio de 
documentos importantes, perda de tempo em cartórios, gastos com material de 
escritório e impressões… Veja abaixo as dificuldades ao lidar com contratos físicos:

Principais dores: 

• Jurídico: acaba fazendo trabalho 
administrativo, possuindo miopia sobre  
os dados, métricas e indicadores.

• Financeiro: perda de prazos, documentos  
e informações.

• RH: onboarding analógico, lento  
e experiência ruim.

• Comercial: processo lento e perda  
de oportunidades.

Situação atual:

• acúmulo de papel
• arquivo morto
• ferramentas desconectadas
• equipes não conversam
• processo manual
• não há métricas
• não há visão do processo



Fluxo tradicional de contratos 
e outros documentos:  
demorado, burocrático e caro

Não dá para continuar aumentando os custos da sua instituição de ensino, não é 
mesmo? Você precisa melhorar sua organização, subir no conceito dos seus clientes 
(pais e alunos), reduzir custos… 

Com uma gestão de contratos digitais, sua instituição de ensino não vai se 
beneficiar apenas com matrículas, mas sim com diversos setores: jurídico, compras, 
comercial, recursos humanos, entre outros! Todos os contratos e assinaturas 
necessárias destas áreas podem ser centralizados em uma só plataforma. Já pensou 
o quão ágeis e produtivos seus processos passariam a ser?

Chega de aumentar custos!

Revisão manual

Reconhecimento 
de firma

Impressões

Planilhas de 
controle

Envio e logística

Arquivos físicos

Tempo de 
assinatura



Contratos Digitais 
na Educação
Agora você já entendeu todo o contexto da transformação digital e a necessidade de 
migrar para esta nova realidade. Então, se você realmente quer reduzir seus custos, é 
aqui que entram os documentos eletrônicos, contratos e assinaturas digitais como 
principais instrumentos para simplificar seus processos. 

Sabemos que tempo é dinheiro. Mas você já parou para refletir que um contrato é 
o instrumento responsável por conduzir a entrada do dinheiro para o caixa da sua 
empresa? Sendo assim, se você perde tempo com processos burocráticos, você está 
deixando dinheiro parado!

Segundo a Forrester Research, a gestão de contratos manuais custa diversos 
problemas financeiros e produtivos para as empresas em geral:

• Dificuldade de localização e separação de documentos em papel
• Falta de segurança em documentos impressos
• Perda de tempo com tarefas em papel, como escaneamento e organização de 

documentos
• Comunicação fragmentada entre equipes
• Falta de monitoramento
• Dificuldade de administração e controle de documentos
• Custos e atrasos devido a erros humanos na execução de processos manuais
• Falha na coleta e gerenciamento de documentos
• Descentralização de documentos

Se a sua instituição de ensino se identifica com alguns desses problemas, então 
chegou a hora de você investir em uma gestão de contratos digitais!
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O que são 
Contratos Digitais?

Benefícios da gestão de contratos digitais na educação

Se você ainda não está convencido sobre os benefícios que essa gestão pode trazer 
para a sua empresa, vamos te mostrar alguns deles abaixo:

A produção de papel, segundo o Instituto Akatu, está 
entre os processos industriais que mais utilizam água. 
São necessários 540 litros para produzir um quilo. E 
para cada tonelada de papel virgem, doze árvores são 
derrubadas.

De acordo com as estatísticas levantadas pelo The 
World Count e apresentadas como Top 5 Facts About 
Paper, uma pessoa usa mais de duas folhas de papel 
a cada hora. Nos Estados Unidos, no Japão e na 
Europa, cada pessoa consome entre 250 e 300 quilos 
de papel por ano. 

Faça a sua parte e deixe o acúmulo de papéis no 
passado ao digitalizar seus processos!

• Zero papel
• Zero burocracia
• Backup de informações
• Rastreabilidade end-to-end
• Capturar dados
• Mais velocidade
• Escalabilidade
• Automação
• Mais segurança
• Privacidade
• Melhor experiência do cliente

Contratos digitais funcionam assim como qualquer 
outro, conforme disposto no Código Civil brasileiro, 
que considera um contrato como uma formalização 
de acordo entre partes, sendo que os envolvidos 
precisam conhecer e concordar totalmente com os 
termos estabelecidos. 

A Medida Provisória 2.200-2, de 2001, instituiu 
a Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira 
(ICP-Brasil) para “garantir a autenticidade, a 
integridade e a validade jurídica de documentos 

em forma eletrônica, das aplicações de suporte e 
das aplicações habilitadas que utilizem certificados 
digitais, bem como a realização de transações 
eletrônicas seguras”.

Portanto, contratos digitais são como os contratos 
físicos, porém tramitam em ambiente virtual e 
podem ser assinados digitalmente, com a mesma 
validade jurídica que todo o processo teria se fosse 
feito presencialmente; mas, claro, com muito mais 
benefícios. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200-2.htm


Como a gestão de Contratos 
Digitais na educação funciona,  
na prática?
Para entender como essa gestão se aplica na prática, 
vamos te dar um exemplo de cenário de matrículas e 
rematrículas, que é comum e costuma ser “caótico”.

Matrículas e rematrículas

Sua instituição de ensino pode começar a 
digitalização através destas assinaturas, que 
passariam a ser feitas totalmente online. Imagine um 
cenário de matrículas e rematrículas, que poderia ser 
simplificado através desta tecnologia. As assinaturas 
feitas em ambiente virtual têm o poder de acelerar 
o tempo de execução desse processo em mais de 
90%! 

Na prática: sua instituição de ensino enviaria o 
contrato ao responsável (aluno ou pai/mãe do aluno), 
através de um e-mail, por exemplo. O responsável 
recebe o contrato, pelo computador ou celular, abre o 
arquivo e clica no botão para assinar. A partir disso, 
o contrato de matrícula ou rematrícula será aberto 
na tela, para que o responsável confira os dados e 
termos. Se estiver tudo certo, basta clicar em assinar 
e, então, inserir os dados solicitados, para garantir 
autenticação e segurança. Ao seguir o passo a passo 

corretamente, o documento estará assinado e válido. 
Muito prático e rápido! Você ainda poderia enviar 
esses contratos em massa, para várias pessoas. 
Assim, as assinaturas podem ser coletadas em 
minutos.

Outro exemplo seria aplicar estas assinaturas e 
contratos digitais internamente. Contratos com 
professores, funcionários e fornecedores também 
poderiam ficar armazenados em ambiente virtual, 
tudo em uma só plataforma.

Mas será que o meu público vai aderir à 
este novo processo digital?

Com certeza a maioria dos pais já estão inclusos na 
era digital. Pense na agenda cheia de compromissos 
que estes pais possuem: trabalho, fazer exercícios 
físicos, ir ao médico regularmente, outros 
compromissos burocráticos, encontrar amigos, 
cuidar dos filhos… Que tal facilitar ainda mais a rotina 
desse seu cliente? A credibilidade da sua instituição 
de ensino, por utilizar uma nova tecnologia para 
solucionar problemas, tende até a crescer! 



O que é  
Assinatura Digital?

Assinatura Eletrônica

Assinatura Digital

A diferença entre ambas

Além de entender sobre contratos digitais, é importante 
saber como funcionam as assinaturas eletrônicas e 
digitais, pois são tecnologias que serão utilizadas quase 
que diariamente pela sua instituição de ensino.

Nessa modalidade, é possível assinar documentos 
virtuais através de um conjunto de dados pessoais, 
como o nome, CPF, IP e o e-mail, o que garante a 
autenticidade e segurança, enquanto substitui a 
assinatura tradicional de forma mais ágil e eficaz.

Apesar de não ser reconhecida em cartório, a 
assinatura eletrônica possui validade jurídica e pode 
ser aplicada em diferentes tipos de documentos, tais 
como contratos de aluguel, contratos de matrícula 
e rematrícula, seguros, contratação de planos de 
saúde e operações bancárias.

A assinatura digital usa o conceito da criptografia 
assimétrica, composta por chaves públicas e 
privadas, para assinar documentos digitalmente. 
Aqui, é preciso ter um certificado digital, ou seja, 
uma identidade de pessoa física ou jurídica no meio 
eletrônico para garantir sua autenticidade e validar a 
firma.

Quando se trata da assinatura eletrônica e da 
assinatura digital, a diferença está, principalmente, 
nas características e no processo pelo qual as duas 
são realizadas. A primeira se refere a qualquer 
forma eletrônica de assinar um documento, sendo 
praticamente um gênero de assinaturas; já a 
segunda está dentro da primeira, sendo um tipo 
específico de assinatura.
 
Vale lembrar também que, durante o processo, a 
eletrônica utiliza os dados pessoais do indivíduo, 
enquanto a digital necessita de um certificado mais 
regulamentado.

Existem diversas plataformas que servem para fazer 
assinatura digital, assinatura eletrônica ou contratos 
digitais; mas a Contraktor é a plataforma mais 
completa quando o assunto é Assinatura e Gestão 
de Contratos Digitais.

Esse tipo de assinatura tem base nos princípios da 
integridade e confidencialidade, além de cumprir 
exigências legais e regulatórias bem rigorosas. 
Ademais, ela pode ser utilizada em documentações 
bem específicas, como a emissão de uma nota fiscal 
eletrônica.
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Gestão de Contratos Digitais  
na plataforma Contraktor

85% a menos em custos operacionais

60% a mais na capacidade de contratos/mês

75% de otimização no tempo na gestão de contratos

80% de economia no uso de papel

80% de economia no custo de cópias autenticadas

Dentre os mais variados clientes (que vão desde 
uma empresa de planos de saúde à uma renomada 
cervejaria), nós temos um case de sucesso da 
sua área, para te mostrar que é possível, sim, 
implementar a gestão de contratos digitais em 
uma instituição de ensino!

A gestão de contratos digitais oferece, em suma, a 
digitalização de todas as etapas do Ciclo de Vida 
dos Contratos. Todo o processo é feito por meio de 
uma plataforma digital. Atualmente, o mercado conta 
muitas dessas plataformas, conhecidas também 
como Autoridades Certificadoras; e a Contraktor é 
uma delas.

Algumas centralizam todas as etapas no mesmo 
ambiente, o que é ideal. O usuário pode criar, editar, 
revisar, enviar e armazenar documentos em um 
único software, eliminando a descentralização de 
dados. Tudo é armazenado em nuvem, ou seja, as 
informações são guardadas em um servidor online, 
munido de criptografia, o que garante segurança, 
evitando alterações e fraudes.

Empresas que optam por esse método são aquelas 
que estão em busca de redução de custos, tempo e 

melhor administração dos seus dados. Isso porque 
a gestão de documentos digitais pode reduzir os 
custos em até 85%, já que impressões, papel, tinta e 
transporte são eliminados.

Na Contraktor, dependendo do plano escolhido, 
você consegue criar e disparar um contrato para 
assinatura em apenas 5 minutos! É seguro, rápido, 
fácil e com validade jurídica. 

Veja alguns resultados que os clientes Contraktor  
conseguiram alcançar ao utilizar a plataforma: 
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Os próximos 
passos para acabar 
com a burocracia
Para auxiliar a sua instituição de ensino no processo de digitalização, é importante 
confiar em uma empresa parceira que tenha expertise na automação de processos e 
que conheça, de perto, sua realidade e desafios.

A Contraktor acredita que uma vida sem burocracia é muito mais feliz e produtiva. 

Fundada em 2017, em Curitiba-PR, por Bruno Doneda e Henrique Flores,  
“ex-advogados”, como se autodenominam, a Contraktor foi fruto de um longo 
trabalho no combate à burocracia e na implementação de processos mais inteligentes 
nas áreas jurídicas de empresas de tecnologia. Foi a partir daí que se viu um enorme 
potencial no segmento da digitalização de processos, algo que ainda era embrionário 
no país.

Surgiu, então, a plataforma Contraktor, uma ideia inovadora no segmento de 
Contract Lifecycle Management (CLM) e Assinatura Digital, pois une a assinatura de 
documentos e a gestão fácil de todo o ciclo de vida de um contrato. De lá pra cá, são 
mais de 1 bilhão de reais em contratos já gerenciados dentro da plataforma e mais 
de 100 mil usuários assinando pela ferramenta.

Clicou, assinou!

Nós temos o plano perfeito para o seu negócio.

Conheça os planos Fale com nossos especialistas:
comercial@contraktor.com.br 41 99942-8124
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