Desafios

Cliente
•
•
•

Necessidade de integrar uma visão de
reestruturação, ou seja, uma visão de consultoria
Sistemas mais eficientes de gestão
Necessidade de um controle maior da operação

GRUPO GALILEO
Localidade
Avenida Rio Branco,
nº 114 - Sala 901
Centro Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20040-001

Soluções
Site
www.galileoeducacional.com.br
Segmento
Educacional

•

Reestruturação da gestão do grupo com sistemas
que trazem o conceito para a realidade

Número de profissionais
128
Produtos & Serviços da TOTVS

O grupo Galileo Educacional é uma empresa de
capital aberto que nasceu para ser uma mantenedora
de instituições de Ensino Superior. Tem por objetivo
a gestão de recursos vinculados às atividades
educacionais, sejam eles próprios ou de terceiros,
incluindo a realização de atividades na área da
educação superior e continuada, como pós-graduação
stricto e lato sensu, atividades decorrentes de edição
de livros, e gestão de capital intelectual derivado de
suas atividades fins. Hoje a Galileo tem uma operação
na Universidade Gama Filho e, recentemente,
incorporou a UniverCidade (Faculdade da Cidade do
Rio de Janeiro).

•

TOTVS Consulting

Depoimentos
“Nós, da Galileo Educacional, acreditamos bastante em um desenho bem feito, em processos eficientes. Eles são, talvez, a
base para que as coisas aconteçam. Um sistema, uma ferramenta, alavanca o processo, mas nascer bem desenhado é muito
importante. A TOTVS Consulting demonstrou ter essa expertise e temos a certeza de que a nossa escolha foi correta.
Do nosso ponto de vista, de uma empresa que ainda está nascendo, a TOTVS tem uma valorização muito importante, isso
porque percebemos um comprometimento muito grande de toda a equipe que nos atende. Existe uma cooperação enorme
entre todos e um potencial de continuar nesta união bastante atraente”.
Carlos Aragão, diretor do grupo Galileo Educacional
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