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APRESENTAÇÃO
GRI 102-50

A
presentamos o primeiro 
Relatório de Sustentabi-
lidade da Vasta Platform, 
detentora da marca 
SOMOS Educação, em li-

nha com o compromisso da empresa 
com a transparência e a prestação de 
contas a seus principais públicos de re-
lacionamento – acionistas, colaborado-
res e clientes, entre outros. 

O relatório, que abrange o período de 1º 
de janeiro a 31 de dezembro de 2021, foi 
elaborado segundo as Normas da versão 
Standards, opção Essencial, da Global Re-
porting Initiative (GRI), referência mun-
dial na comunicação da sustentabilidade. 
O relatório recorre, ainda, às diretrizes do 
Sustainability Accouting Standards Bo-
ard (SASB) para indicadores do setor de 
educação. Buscando alinhamento com 

as melhores práticas, também adota mos 
orientações do IBC Stakeholder Capita-
lism Metrics (Métricas para Capitalismo 
de Stakeholders em tradução livre), do 
World Economic Forum (WEF). 

Além de reunir os principais resultados 
e destaques da empresa em 2021, nos 
aspectos financeiro-operacional e am-
biental, social e de governança corpora-
tiva (ESG, na sigla em inglês), a publica-
ção busca evidenciar como a empresa 
gerencia os temas mais estratégicos 
para o negócio, definidos com base na 
visão da Vasta e de seus stakeholders. A 
definição da matriz de materialidade foi 
realizada no fim de 2021, com o apoio 
de uma consultoria especializada. A se-
guir, detalhamos seu processo de cons-
trução e apresentamos os oito temas 
materiais para a Vasta.  

>>>>> 

Inédito
Primeiro Relatório 
de Sustentabilidade 
da Vasta Platform 
atende às diretrizes 
internacionais
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>>>>>
MATRIZ DE MATERIALIDADE  
GRI 102-42, 102-43, 102-47

Em 2021, conduzimos nossa primeira 
pesquisa de materialidade, um proces-
so que envolve a consulta aos principais 
stakeholders e a análise de informações 
estratégicas da empresa para definir os 
temas materiais da Companhia. 

O trabalho avaliou documentos inter-
nos da Vasta e referências externas, 
como o relatório de riscos do Fórum 
Econômico Mundial (The Global Risk 
Report), indicadores de educação de-
finidos pela OCDE (Educational at a 
Glance 2021) e protocolos de relato 
(GRI, SASB e IIRC), que deram origem 
a uma lista de 16 tópicos alinhados à 
gestão da Vasta e ao seu setor. Para 
definir quais temas seriam priorizados, 
foram realizadas entrevistas com cinco 
integrantes da alta liderança da Com-
panhia, incluindo membros do Conse-
lho de Administração e executivos, e 
uma pesquisa on-line para envolver os 

TEMA  
MATERIAL

CORRELAÇÃO  
COM OS ODS

CAPITAIS 

1   Inovação e 
transformação digital  

Intelectual

2   Qualidade  
da educação

Intelectual, 
Social e de 
Relacionamento

3   Educação 
transformadora  
e acessível   

Social e de 
Relacionamento

4   Ciência na 
aprendizagem 
(Science in Learning)  

Intelectual

5   Experiência  
do cliente

Intelectual, 
Social e de 
Relacionamento

6   Segurança  
e infraestrutura  
de dados

Intelectual

7   Diversidade  
e inclusão   

Humano

8  Ecoeficiência 
  

Ambiental

Relevância Interna
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>>>>> 

As dúvidas e comentários a respeito 
do Relatório de Sustentabilidade 2021 
devem ser enviados para o e-mail: 
esgvasta@somoseducacao.com.br. 

>>>>>
CONVENÇÕES ADOTADAS

As informações GRI e SASB são apresentadas 
com a marcação correspondente ao longo do 
relatório. O Sumário de Conteúdo GRI e
SASB apresenta a lista completa de indica-
dores relatados. Para os conteúdos que abor-
dam os temas materiais da Vasta, há também 
a correlação com os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS), da Organização 
das Nações Unidas (ONU).

A Vasta Platform também é chamada de SO-
MOS Educação, nome da marca apresentada 
a seus clientes.

stakeholders. Foram convidadas a parti-
cipar da consulta pessoas com as quais 
diferentes áreas da empresa mantêm 
relacionamento de modo a abranger os 
principais públicos estratégicos, como 
colaboradores, fornecedores, escolas 
parceiras e investidores. Recebemos 
quase 100 respostas dos questionários 
on-line. GRI 102-40

Com isso, definidos os oito temas mate-
riais da Vasta. Esses temas, bem como 
seus direcionadores e abrangência, fo-
ram validados pela Diretoria Executiva 
da Companhia.

Imagens: as fotografias que ilustram 
este relatório retratam situações 
reais, vivenciadas por nossos 
colaboradores, escolas parceiras e 
seus alunos.
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MENSAGEM DO 
PRESIDENTE 
GRI 102-14

C
om orgulho apresenta-
mos o primeiro Relató-
rio de Sustentabilidade da 
Vasta Platform. Uma pu-
blicação orientada por pa-

drões internacionais, em que ampliamos 
a transparência sobre as nossas práticas, 
reafirmamos a nossa visão de longo pra-
zo e compartilhamos os objetivos e re-
sultados de uma gestão comprometida 
não apenas com o desempenho econô-
mico, mas que também pretende gerar 
valor positivo nos aspectos ambiental, 
social e de governança (ESG, na sigla 
em inglês).

A Vasta nasceu em 2020 reunindo im-
portantes marcas da educação K-12 no 
Brasil com um legado que chega a 70 e a 

100 anos em algumas marcas. Em 2021, 
trabalhamos a cultura corporativa em 
um amplo processo e refletimos sobre 
o que nos torna únicos. Somos movidos 
pela excelência e pela inovação, quere-
mos romper fronteiras e transformar o 
ambiente da educação com tecnologia 
e ciência a serviço de uma missão co-
mum: ser o principal parceiro da escola, 
oferecendo todos os recursos para que 
elas se tornem melhores, mais rentáveis 
e avancem na transformação digital.

Desde que realizamos o IPO na Nasdaq, 
bolsa de valores de Nova York (EUA), 
em 2020, ganhamos um novo impulso 
para seguir ampliando a robustez de 
nossa estrutura. No eixo da governança, 
instituímos um Conselho de Adminis-
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tração de maioria independente e com-
posição diversa, que recebeu em 2021 o 
selo WOB (Women on Board) pela par-
ticipação feminina. 

A preocupação com os impactos am-
bientais é outro legado herdado de 
nossas marcas. Desde 2008, contamos 
com a certificação FSC para a cadeia do 
papel, insumo significativo para nossos 
livros e apostilas, assegurando rastrea-
bilidade e manejo sustentável. 

O Instituto SOMOS, braço social da Com-
panhia, tangibiliza seu impacto social. 
Por meio do Somos Futuro, aceleramos 
o desenvolvimento de jovens talentos 
de famílias em vulnerabilidade socioe-
conômica e apoiamos iniciativas nacio-
nais para democratização do acesso à 
educação. Também compartilhamos co-
nhecimento, ampliando o repertório de 
professores da rede pública em compe-
tências tecnológicas e neurolinguísticas. 
Nossas ações sociais são avaliadas com 
a metodologia SROI, que apontou que 

De 2019 a 2022, a Vasta apresentou 
crescimento médio de 20% no ACV, re-
sultado da combinação da maturidade 
no processo de go-to-market, da quali-
dade do portfólio multimarcas da Vas-
ta e da força da plataforma digital da 
empresa, o Plurall, que continua sendo 
líder indiscutível em termos de tráfego 
no Brasil e apoio às escolas K-12 em sua 
transformação digital e em sua adapta-
ção a uma educação híbrida. Com essa 
conquista, a Vasta deve retomar a traje-
tória de crescimento da receita consoli-
dada no exercício de 2022.

As soluções complementares tiveram 
mais uma vez a maior taxa de cresci-
mento entre os segmentos de negócios 
(47% em relação à receita de subscrição 
de 2021), evidenciando que a Vasta cap-
turou com sucesso o forte potencial de 
cross-selling oferecido por sua grande 
base de clientes no core business. Com 
o foco na conversão de antigos clien-
tes PAR no segmento de subscrição, o 

cada R$ 1 investido em nossos progra-
mas de impacto gera R$ 11,04 em bene-
fícios à sociedade brasileira. 

No desempenho dos negócios, os dois 
últimos anos marcaram um dos momen-
tos mais desafiadores da nossa história. A 
segunda onda da pandemia de Covid-19 
trouxe consequências significativas para 
o nosso segmento. Apesar do contexto 
socioeconômico, especialmente no Brasil, 
avançamos firmes em nossa estratégia.

A Vasta concluiu o ciclo comercial de 
2022 com um Valor Anual de Contrato 
(ACV) de R$ 1 bilhão, o que represen-
ta um crescimento de 35% em relação 
à receita de subscrição do ciclo de 2021 
(contabilizada do quarto trimestre de 
2020 até o terceiro trimestre de 2021). 
Considerando o resultado orgânico (ex-
cluindo Plataforma de Ensino Eleva), 
o ACV 2022 representa um aumento 
de 22% em relação ao ciclo de 2021. A 
Eleva entregou ACV de R$ 98 milhões, 
contribuindo com 13 p.p. para o cresci-
mento consolidado da ACV em 2022.

O conhecimento 
científico aplicado 
à aprendizagem 
é a nova fronteira 
na busca pela 
excelência de 
ensino
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Somos 
movidos pela 
inovação

ACV de PAR paper-based reduziu 29% 
em relação à receita de subscrição de 
2021. No geral, os sistemas de ensino 
tradicionais (incluindo a recém-lança-
da Plataforma PAR e excluindo a Eleva) 
cresceram 31% em relação à receita de 
subscrição de 2021.

O Plurall, nossa plataforma de aprendiza-
do digital, é líder de mercado com 48% 
do tráfego on-line da educação básica 
e avança para se tornar o superApp da 
educação K-12 no Brasil. Abrimos a pla-
taforma para oferecer serviços de outras 
marcas, como o portfólio de soluções 
complementares de edtechs de todo o 
mundo reunidos no Plurall Store ou o ca-
nal de distribuição de outros sistemas de 
ensino. Com um modelo de remuneração 
eficiente e rentável, oferecemos a essas 
marcas a estrutura tecnológica da Vasta 
tornando a disponibilização dos produ-
tos e serviços para as escolas e alunos 
ágil e inovadora. 

Também desenvolvemos novos serviços 
próprios, como as primeiras soluções 

para estudantes e suas famílias: o Plurall 
MyTeacher conecta professores e alunos 
que buscam aulas particulares de refor-
ço e o Plurall Adapta utiliza inteligência 
artificial para apoiar a aprendizagem dos 
estudantes. Os serviços recém-lançados 
demonstram nossa capacidade de inovar 
e diversificar ofertas com a plataforma 
tecnológica, oportunizando novas fontes 
de receita a um custo marginal.

Ainda em 2021, adquirimos os sistemas 
de ensino da Eleva, a maior negociação 
desde o IPO. Com a aquisição, a Vasta 
também passa a ser fornecedora exclu-
siva de sistemas de ensino para toda a 
rede de escolas K-12 da Eleva pelos pró-
ximos dez anos. 

Tudo isso nos habilita a liderar um novo 
passo na transformação da educação 
brasileira. Acreditamos que o conheci-
mento científico aplicado à aprendiza-
gem é a nova fronteira a ser conquista-
da na busca pela excelência de ensino 
e para permitir que os alunos desen-
volvam todo o seu potencial. Em nossa 

frente de Science in Learning, somamos 
forças com parceiros como o BrainCo, 
startup criada no Harvard Innovation 
Labs, e a Rede Nacional de Ciência para 
Educação (Rede CpE) para pesquisas 
avançadas em neurociência, psicologia 
do aprendizado e avaliações cognitivas.  

Esse é um investimento com impacto 
social ampliado porque também é com-
partilhado com a sociedade por meio 
dos cientistas da Rede CpE e de cursos 
de formação continuada para educado-
res de escolas parceiras e para profes-
sores da rede pública. Segundo o Insti-
tuto Gallup1, o engajamento dos alunos 
na aula aumenta em 2,5 vezes a proba-
bilidade de êxito na escola e 4,5 vezes 
a esperança no futuro. Isso demonstra 
a relevância do investimento em ciência 
para superar meras percepções e utili-
zar evidências na definição dos melho-
res formatos e estratégias de aulas. 

Dessa forma, seguimos confiantes em 
nossa estratégia e na superação dos 
desafios, que foram amplificados pela 

pandemia, e reafirmamos a nossa vi-
são de longo prazo: queremos ser o 
principal agente da reinvenção da 
educação para o aluno do século 21. 
Acompanhe os detalhes dessa jornada 
nas próximas páginas.

Meu abraço!

Mario Ghio
CEO da Vasta Platform

1  Fonte: 2018 Gallup Student Poll Report.
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NOSSA 
EMPRESA
GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-6, 102-7, 102-10

NOSSA EMPRESA 



N
ossa empresa é líder no se-
tor de educação no Brasil 
e atende todas as necessi-
dades das escolas privadas 
que atuam no segmento 

educacional K-12. Resultado da consoli-
dação de importantes marcas da educa-
ção brasileira ao longo de décadas, nos-
sa trajetória foi sendo construída com 
diversas aquisições de valor agregado e 
o desenvolvimento interno de soluções.

Detentora da marca SOMOS Educação, a 
Vasta conta com um amplo portfólio de 
soluções educacionais para escolas em 
todo o Brasil, que abrange sistemas de 
ensino, editoras de livros didáticos, solu-
ções de ensino complementar, platafor-
ma tecnológica de aprendizado e proces-
sos para otimização da gestão escolar.

Além de sermos um parceiro completo 
para as escolas, em 2021 lançamos nos-
sas primeiras soluções B2C, voltadas a 
alunos e professores, ampliando nossa 
atuação para toda a comunidade esco-
lar. Com o objetivo estratégico de nos 

tornarmos o principal agente da rein-
venção da educação, apostamos cada 
vez mais na tecnologia e na neurociência 
como aliados dessa trajetória de trans-
formação da aprendizagem.

Desde agosto de 2020, as ações da 
Vasta são negociadas na Nasdaq, nos 
Estados Unidos. Com sede em São Paulo 
(SP), encerramos 2021 com mais de 1.636 
colaboradores e valor de mercado de 
R$ 1,8 bilhão. Nossa rede era composta 
por mais de 5,6 mil escolas parceiras, em 
todo o Brasil, que impactam diretamente 
1,6 milhão de alunos. SASB SV-ED-000.A

Também buscamos impulsionar o acesso à 
educação básica de qualidade a um núme-
ro cada vez maior de crianças e jovens bra-
sileiros. Os esforços estão concentrados 
em nosso braço social, o Instituto SOMOS.

A Vasta integra a Cogna Educação, uma 
das maiores organizações educacionais 
do mundo, que também tem forte atuação 
no ensino superior (graduação e pós-gra-
duação), por meio da empresa Kroton.

O QUE NOS INSPIR A

Propósito GRI 102-16
Dar oportunidade para que 
os alunos desenvolvam seu 
potencial por meio da
educação integral.

Visão
Ser o principal agente da 
reinvenção da educação para 
o aluno do século 21.

Nossos valores
Excelência
Liderança
Inovação
Autonomia e apoio
Bem-estar
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BÁSIC A  

GRI 102-6, 102-7, 102-10
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mulheres  
em cargos  
de liderança: 
20% dos cargos 
C-level, 35,3% da 
diretoria e 50% 
da gerência

OS NÚMEROS DA VASTA  102-4, 102-7

1,6 milhão 
de alunos 
impactados

5,6 mil
escolas parceiras,  
em todos os 
estados brasileiros 
e no Distrito Federal

48% do 
tráfego web 

educacional do Brasil 
concentrado na 
Plataforma Plurall

Mais de 

1,6 mil 
colaboradores

mais de 40 mil 
certificações na comunidade PROFS 

mais de 400 editoras 
parceiras da plataforma Livro Fácil   

Mais de 90 mil alunos atendidos em 2021

>>>>>
DESTAQUES ESG

380 jovens 
em vulnerabilidade 
socioeconômica 
beneficiados com 
o Somos Futuro 
em 2021

22 milhões  
de aulas ao vivo 
desde o início da 
pandemia

3.364 pessoas 
beneficiadas 
com doações de 
materiais didáticos 
pelo Instituto 
SOMOS

89% de 
energia renovável

100% da 
energia do principal 
Centro de Distribuição 
vem de fontes renováveis

28,6% das 
cadeiras 
do Conselho 
de Administração 
ocupadas por 
mulheres 



OFERTAS DE EXCELÊNCIA 
NO ENSINO BRASILEIRO

A 
A Vasta oferece diversas so-
luções educacionais reunidas 
em uma única plataforma, 
considerando sistemas de 
ensino para diferentes perfis 

de escolas, soluções complementares em 
parceria com edtechs internacionais e que 
trabalham as competências e habilidades 
que os alunos precisam.

Desenvolvemos o primeiro superApp da 
educação básica do Brasil, o Plurall, que 
é uma plataforma tecnológica robusta em 
que o aluno e a escola têm acesso a to-
dos os recursos e materiais e conseguem 
desenvolver suas atividades on-line, per-
mitindo uma gestão pedagógica apurada, 
baseada em dados de desempenho e in-

dicadores personalizados. A plataforma for-
nece ainda programas que ajudam na gestão 
escolar e serviços que facilitam as tarefas do 
dia a dia da escola, como matrículas, marke-
ting digital e sistemas de avaliação.

Investimos em conhecimento científico para 
desenvolver soluções pedagógicas mais efi-
cientes. As evidências científicas constroem 
pontes para aprimorar a aprendizagem e ga-
rantir que as escolas parceiras sejam protago-
nistas do futuro.

Nosso portfólio inclui também as quatro 
maiores editoras do Brasil. Oferecemos con-
teúdo didático e literatura infanto-juvenil de-
senvolvida por profissionais brasileiros e in-
ternacionais consagrados.
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Anglo
reconhecido pelos 
números de apro-
vação em vestibula-
res, o Sistema Anglo 
tem 70 anos e foi o 
primeiro do mundo. 
Também é pioneiro 
na aplicação da ciên-
cia na aprendizagem.

12 mil alunos aprova-
dos em São Paulo em 
2020

NOSSO PORTFÓLIO  >>>>> SISTEMAS DE ENSINO

pH
a marca com lin-
guagem jovem e 
abordagem de con-
teúdo conceitual 
aprofundado. Seus 
exercícios são dinâ-
micos e provocam 
a interação em sala 
de aula.  

Líder em 
aprovações  
do Rio de Janeiro

Rede 
Pitágoras
metodologia focada em 
conquistas acadêmicas 
e atuação em rede, que 
estimula a troca de ex-
periências e resultados 
entre as escolas que 
adotam seu sistema. 

Serviço próprio de  
capacitação de 
professores
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>>Rede 

Cristã de 
Educação
adota os princípios 
cristãos e foca na for-
mação completa do 
aluno (cognitiva, inte-
lectual, tecnológica, 
ética e moral).

Ético
com rigor educa-
cional e aborda-
gem interdiscipli-
nar, metodologia 
tem olhar espe-
cial para a for-
mação ética do 
aluno.

Maxi 
busca contribuir 
para o desenvol-
vimento holísti-
co dos alunos, 
com metodolo-
gia pedagógica 
de base afetiva, 
valorizando as 
dimensões emo-
cional, cogniti-
va e social. 
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NOSSO PORTFÓLIO  >>>>> SISTEMAS OFERECIDOS A PARTIR DE 2022

Fibonacci
novo sistema de ensino que ajudamos a 
desenvolver. Baseado na metodologia 
aplicada na rede de escolas de mesmo 
nome, oferece um ensino de alto nível 
para que os estudantes conquistem os 
melhores resultados por toda a vida.

Há 10 anos entre as 10 melhores do 
Enem1 no Brasil

Mackenzie
a Vasta se tornou distribuidora exclusi-
va em 2022 dos conteúdos do Instituto 
Presbiteriano  Mackenzie, complemen-
tando seu portfólio com uma solução 
atrelada a valores evangélicos.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> Rede Eleva

posiciona o aluno como protagonista 
da sua aprendizagem. Além da exce-
lência acadêmica, desenvolve habi-
lidades socioemocionais e desperta 
o olhar do estudante para o mundo 
à sua volta. 

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

1 Enem: o Exame Nacional do Ensino Médio é a avaliação realizada por alunos que finalizam a educação básica no Brasil, e aceito para ingresso em faculdades em todo o País.
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>>>>>
PAR – PLATAFORMA  
EDUCACIONAL 

Solução de distribuição de 
livros didáticos de nossos 
selos editoriais, as quatro 
maiores editoras educacio-
nais do Brasil. A escola indi-
vidualiza sua proposta pe-
dagógica, com autonomia 
para escolher o material di-
dático, unindo conteúdo, su-
porte integral com assessor 
pedagógico e tecnologia.

+ de 1.000 escolas 

450 mil alunos

NOSSAS EDITOR AS
>>>>>

Com catálogo amplo e coleções como 
as clássicas Vaga-lume, Bom Livro e 
Para Gostar de Ler, e os selos Formato e 
Caramelo. Entre os autores, desde imor-
tais da Academia Brasileira de Letras, 
como Ana Maria Machado e Moacyr 
Scliar, a autores estrangeiros renoma-
dos como Lauren Child, Marcia Williams 
e Carlo Frabetti.

1. Documento elaborado pelo Ministério da Educação (MEC), que 
orienta os currículos educacionais a serem trabalhados nas escolas 
públicas e privadas do Brasil, da educação infantil até o ensino médio.

>>>>>
COLETIVO LEITOR 

O Coletivo Leitor é uma iniciativa associada 
das nossas editoras para disseminar o valor e a 
importância da leitura e da literatura na forma-
ção do ser humano. O site reúne artigos e con-
teúdos educativos gratuitos sobre temas rela-
cionados ao universo dos livros. 

Ele foi criado para inspirar a paixão pelos livros 
e dialogar com professores, pais e responsá-
veis, para que todos contribuam no incentivo 
à leitura dos estudantes. No site, é possível en-
contrar todos os títulos literários das editoras 
da Vasta, de acordo com o segmento da obra, 
ano escolar a que se destina e perfil do leitor, 
bem como o tema da Base Nacional Curricular 
Comum (BNCC)1.

Saiba mais 

102 prêmios 
Jabutis, 
o mais importante da 
literatura brasileira

+ 1,6 mil obras 
infantojuvenis  
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Science in Learning
Reconhecemos e investimos no conhecimento científico para 
ajudar a equipe escolar e desenvolver novas metodologias de 
ensino. Somos pioneiros em Science in Learning e nos unimos 
a cientistas e pesquisadores especialistas para gerar repertó-
rio sobre o saber científico aplicado em sala de aula, como 
a neurociência para entender os mecanismos biológicos em 
processos como memória, concentração e suas implicações 
no processo de ensino e aprendizagem.

BrainCo
Startup fundada no Harvard Innovation Lab, 
em parceria com o MIT Media Lab, dos Es-
tados Unidos.

Desenvolve produtos de tecnologia de neu-
rociência.

Com a ajuda da tecnologia, identifica o 
grau de atenção e engajamento dos alunos, 
auxiliando o professor a tomar as melhores 
decisões em sala de aula.

Atua em projetos em escolas do México, Es-
panha, Estados Unidos, China e Brasil, neste 
último, em parceria exclusiva com a Vasta.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Rede Nacional de Ciência 
pela Educação – CpE
Investimento em pesquisa brasi-
leira para avançar na aplicação 
da ciência no ensino.

A Vasta é uma das mantenedoras 
da rede, a única do segmento da 
educação.

>>>>>
CONFIRA A SEGUIR NOSSOS PARCEIROS NESSA JORNADA E 
LEIA MAIS SOBRE ESSE TRABALHO EM SCIENCE IN LEARNING. >>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>>>>
CIÊNCIA NA APRENDIZAGEM  
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STEM 
A sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Ma-
temática propõe uma abordagem que une esses conheci-
mentos para solucionar desafios propostos aos estudantes. 
São produtos baseados nesse conceito:

>>>>>
ALTO RENDIMENTO

SOLUÇÕES COMPLEMENTARES DE ENSINO

>>>>>
COMPETÊNCIAS  
SOCIOEMOCIONAIS

O Líder em Mim
Desenvolvido nos Estados Unidos, 
baseado em estudos de Stephen R. 
Covey, autor do livro Os 7 Hábitos 
das Pessoas Altamente Eficazes, o 
programa permite aos alunos enten-
derem e gerenciarem as emoções, 
desenvolverem empatia e tomar de-
cisões responsáveis. Único no Brasil 
com endosso do Collaborative for 
Academic, Social and Emotional Le-
arning (CASEL), o que garante os 
mais altos padrões de qualidade para 
programas de Aprendizagem Socio-
emocional (SEL).

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>

> O aprendizado da matemática 
de forma gameficada e desafia-
dora para crianças de 4 a 12 anos. 
Foca na resolução de problemas 
reais, promovendo a curiosidade 
e a descoberta da matemática.

> + de 1.500 jogos e atividades 
lúdicas e interativas, além de 600 
planos de aula.

> Vencedor de diversos prêmios 
de excelência na área de educação, 
como SIIA CODiE Awards 2019 e 
Academics’ Choice Awards 2019.

> Programa desenvolve o 
Pensamento Computacional, 
preparando os profissionais  
do futuro para os desafios 
do século 21. Os alunos criam 
seus próprios dispositivos de 
IoT (internet das coisas), inte-
grando hardware com progra-
mação de software.

> Desenvolve habilidades 
socioemocionais e de empre-
endedorismo.

Plurall Olímpico
Plataforma que identifica alunos de 
alto rendimento nas escolas parceiras e 
oferece apoio para estudantes e educa-
dores engajados nas mais prestigiadas 
competições, como olímpiadas de ciên-
cias, matemática e outros conhecimen-
tos. Disponibiliza conteúdo preparató-
rio para desenvolver um ecossistema 
de alta performance acadêmica, além 
de gerar visibilidade e valor às escolas 
como um serviço diferenciado.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021  18



Maior e mais completo ambiente de aprendizagem virtual 
do Brasil. (conheça todos os recursos do Plurall em 
A Escola do Futuro)

E-commerce de livros e materiais didáticos de selos 
próprios e outras editoras, que facilita a venda e a entrega 
para escolas, pais e responsáveis.

Marketplace de soluções complementares próprias e de 
parceiros de todo o mundo.

 

Formação continuada para professores da rede. Também 
disponibilizado a professores de escolas públicas.

>>>>>
PRÊMIOS E  
RECONHECIMENTOS

AS 100+ INOVADORAS  
NO USO DE TI –  
ItFórum

SOMOS Educação 
1º lugar | Educação  

>>>>>
ENSINO DIGITAL

SERVIÇOS QUE APOIAM A ESCOL A

>>>>>
NOVAS STARTUPS REFORÇAM SERVIÇOS

Correção de redações em método ágil e retorno persona-
lizado para os alunos.

Solução de marketing digital, ajuda a escola na comunicação 
com pais e alunos e na captação de novos alunos.

Voltada a serviços técnicos e pedagógicos para platafor-
mas educacionais, como manutenção tecnológica e cria-
ção de conteúdo.

Plataforma de avaliação digital com mais de dez anos de 
experiência e com a maior base de dados da educação bá-
sica do Brasil.>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
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NOSSA HISTÓRIA 

>>>>> 1987
 Sistema pH

>>>>> 2017 
 Instituto 

SOMOS

>>>>> 1991
 E-commerce Livro 

Fácil, nossa primeira 
solução digital

>>>>> 1995 
 O Pitágoras se torna 

uma rede e desenvolve seu 
próprio sistema de ensino

>>>>> 2004 
 Ético

>>>>> 2012 
 O Líder em Mim

>>>>> 2013 
 Plataforma Plurall

>>>>> 2016 
 Criação do PROFS, de 

formação de professores

>>>>> 1913 
 Editora Saraiva 

>>>>> 1950 
 Anglo

>>>>> 1965 
 Editora Ática

>>>>> 1966 
 Pitágoras

>>>>> 1973 
 Editora Atual 

>>>>> 1983 
 Editora Scipione

>>>>> 1986 
 Maxi

>>>>> 2019 
 Estruturação 

da Cogna, da qual 
a Vasta é uma das 
subsidiárias

>>>>> 2018 
 Aquisição da 

SOMOS Educação 
pela Kroton Edu-
cacional

 English Stars

 Bilingual Expe-
rience

>>>>> 2020 
 Abertura de capital da 

Vasta na Nasdaq (EUA)

 Compra da edtech 
Meritt, de avaliação digital

>>>>> 2021 
 Aquisição dos sistemas de ensino Eleva – Vasta se torna a 

maior plataforma de serviços para a educação básica do Brasil

 Aquisição das startups Redação Nota 1000, EMME e SEL 

 Acordo para distribuição do sistema de ensino do Mackenzie

 Parceria no desenvolvimento do sistema de ensino da rede Fibonacci

 Novas soluções destinadas a alunos e suas famílias: Meu Prof 
e Plurall Adapta  

 Acordo com a Macmillan para desenvolvimento de plataforma 
educacional bilíngue
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GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Ética e integridade      >>>  25
Segurança de infraestrutura de dados   >>>    28
Gestão de riscos      >>>  29



C
omo uma empresa listada 
na Nasdaq, bolsa de valo-
res de Nova York (EUA), a 
Vasta está comprometida 
com as legislações norte-

-americana e a regulação da SEC (Secu-
rities Exchange Commission). A empre-
sa também tem um sólido histórico de 
governança corporativa, uma vez que, 
por meio da Cogna Educação, integra o 
Novo Mercado da B3, a bolsa de valores 
de São Paulo (SP), no Brasil.

Desde a oferta de ações (IPO, na sigla 
em inglês) da Vasta, em meados de 
2020, reforçamos a estrutura de gover-
nança e integridade para garantir a ade-
quação às exigências dos dois países. 
 
>>>>>
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
102-18, 102-22, 102-23
O Conselho de Administração da Vas-
ta é exclusivo, formado por sete mem-
bros, dos quais três são independen-

tes (42%). É papel do Conselho definir 
a nossa estratégia e supervisionar a 
gestão dos negócios realizada pela 
Diretoria Executiva. Os conselheiros 
cumprem mandatos por tempo inde-
terminado. Para garantir o devido ali-
nhamento com a holding, o Conselho 
é presidido pelo presidente do Conse-
lho de Administração da Cogna, Ro-
drigo Galindo. 

Seguindo o compromisso com a diver-
sidade e inclusão, nosso Conselho tem 
29% de participação feminina e 14% de 
participação do grupo LGBTQIA+. A 
atual composição do órgão conferiu à 
Vasta o selo Women on Board (WOB), 
certificação independente que tem o 
apoio da ONU Mulheres e reconhece 
as organizações que prezam pela di-
versidade e têm, ao menos, duas mu-
lheres no Conselho de Administração. 
A composição não inclui representan-
tes de acionistas minoritários ou ou-
tros públicos.

Liderança 
diversa e 
experiente
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HABILIDADES

Rodrigo  
Calvo Galindo 

Presidente  

Frederico da 
Cunha Villa
CFO Cogna

Mario  
Ghio Junior
CEO Vasta

Roberto  
Valério Neto

CEO Cogna e Kroton

Andrés Cardó Soria  
 

 A

Estela Vieira 
 
A

Ann Marie Williams  
 
A

Independente

Conselhos/Comitês

Transformação digital e inovação*

Segurança de dados*

Setor da educação*

Aquisições (M&A)

Finanças

Ética e compliance*

Experiência internacional

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Função executiva CEO Cogna CFO Cogna CEO Vasta CEO Kroton – – –
Data de nascimento 03/05/1976 07/09/1973 09/06/1969 02/03/75 04/01/1961 20/02/1964 31/03/1967

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO  
VASTA 
Em dezembro de 20211

*Habilidades correlacionadas a temas da matriz de materialidade.

Os currículos dos conselheiros estão disponíveis no site de Relações com Investidores da Vasta.

de presença nas reuniões 
ordinárias do CA em 2021100%

COMPOSIÇÃO POR GÊNERO (2021) POR FAIXA ETÁRIA (2021)
 Homens    
 Mulheres

 Entre 31 e 50 anos     
 Acima de 50 anos71,4% 28,6% 28,6% 71,4% 

Comitês de assessoramento:
A   Auditoria e Riscos

Tempo de atividade no CA da Vasta Desde 2020 Desde 2020 Desde 2020 Desde 2020 Desde 2020 Desde 2020 Desde 2021

Quantidade de CAs de que participa
3 

Endeavor, Suzano e 
Cogna

0 0 0 1
YATTAY

1
Infracommerce

1
Desktop

Nacionalidade Brasileiro Brasileiro Brasileiro Brasileiro Peruano Brasileira Americana
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>>>>>
COMITÊ DE AUDITORIA GRI 102-22
Para assessorar o Conselho de Adminis-
tração, a Vasta conta com o Comitê de 
Auditoria, cujas principais atribuições 
são assegurar a integridade das demons-
trações financeiras e demais relatórios 
da empresa e acompanhar a contrata-
ção da auditoria externa, bem como mo-
nitorar a efetividade dos processos de 
gerenciamento de riscos e de complian-
ce, da estrutura de controles internos e 
do trabalho da auditoria interna. Os três 
conselheiros independentes do Conse-
lho de Administração integram o Comitê 
de Auditoria. Esse é o único comitê de 
assessoramento, com isso, o processo de 
análise e decisão sobre demais tópicos 
econômicos, ambientais e sociais é reali-
zado diretamente pelo próprio Conselho.

>>>>>
DIRETORIA 
À frente da gestão cotidiana do negó-
cio, a Diretoria Executiva tem a respon-
sabilidade de endereçar as estratégias 
e diretrizes determinadas pelo Conse-
lho de Administração. Atualmente, a Di-
retoria Estatutária da Vasta é composta 
por três membros – há, ainda, outros 
dois diretores não estatutários. O CEO 
da Vasta é um dos membros do Conse-
lho de Administração da empresa. 

>>>>>
REMUNERAÇÃO  
102-35, 102-36

Diretores, conselheiros e administra-
dores recebem remuneração fixa e 
variável, além de benefícios alinhados 
com a prática de mercado no Brasil. 
O componente fixo da remuneração 
é ajustado anualmente. A parcela va-
riável consiste em bônus financeiro e 
prêmios em ações (ou equivalente em 
dinheiro) atrelados a metas previa-
mente acordadas para o negócio. No 
caso das opções de ações, elas são 
concedidas em harmonia com o pro-
grama de incentivo de longo prazo.
Em 2021, a remuneração agregada 
dos conselheiros e diretores da Vasta 
foi de R$ 38,8 milhões, volume que, 
em 2020, chegou a R$ 33,5 milhões, e, 
em 2019, a R$ 12,8 milhões.

Para a remuneração dos executivos, 
realizamos um benchmark no merca-
do entre 2020 e 2021 para mensurar 
nossa atratividade perante concor-

rentes. Esse mapeamento subsidiou 
a atualização de nosso programa de 
remuneração variável baseado em 
ações, que agora também é extensivo 
aos profissionais que ocupam cargos 
de nível gerencial.

As metas atreladas à remuneração va-
riável incluem o desempenho dos alu-
nos das escolas parceiras no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) e 
resultados financeiros, como receita, 
geração de caixa, Ebitda e o Valor de 
Contrato Anual (ACV, na sigla em in-
glês). Em 2021, uma das metas consi-
derou o avanço do plano de atualiza-
ção dos controles internos da empresa 
para atendimento à Lei Sarbanes-Oxley 
(SOx), dos Estados Unidos.

Nos Compromissos Cogna por um 
Mundo Melhor, há a previsão de que 
toda a organização incorpore metas 
ESG ao programa de remuneração va-
riável da alta liderança até 2023, o que 
também deverá ser cumprido na Vasta. 

>>>>> 

100%
dos conselheiros que integram 
o Comitê de Auditoria são 
independentes 
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ÉTICA E INTEGRIDADE 
GRI 102-16, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 205-3 

N
osso Código de Conduta 
é o principal documento 
de ética e integridade, que 
contém as orientações a 
serem seguidas por admi-

nistradores e colaboradores no rela-
cionamento com autoridades governa-
mentais, concorrentes, fornecedores e 
outros públicos. O documento especifi-
ca, ainda, nosso posicionamento sobre 
diversidade e inclusão, não discrimina-
ção, práticas fraudulentas e doações, 
entre outros tópicos. 

Também nos mantemos comprometi-
dos com o combate à corrupção, como 
estabelece a Política Corporativa An-
ticorrupção, atualizada em 2021 para 
atender os requisitos previstos na lei an-
ticorrupção norte-americana (Foreign 
Corrupt Practices Act – FCPA). Além da 
FCPA, a política está alinhada às dire-

trizes da Lei Anticorrupção Brasileira – 
12.846/2013. Seguimos, ainda, a política 
de doações da Vasta, que disciplina o 
uso de recursos para investimento so-
cial privado, incluindo doações e patro-
cínios (incentivados ou não). 

A análise periódica de riscos e controles 
inclui aspectos relacionados à corrup-
ção nos principais processos da Com-
panhia. O trabalho realizado em 2021 
cobriu todo o ciclo de análise, envolven-
do as etapas de identificação de riscos; 
mapeamento dos controles de mitiga-
ção; testagem da eficácia desses con-
troles; e definição e monitoramento de 
planos de ação sobre eventuais fragili-
dades identificadas.

Todos os colaboradores que ingressam 
na Vasta passam por capacitações on-li-
ne sobre o Código de Conduta da Vasta e 

>>>>> 

Acesse
Código de Conduta

Política Anticorrupção

a Política Anticorrupção. Os prestadores 
de serviço contratados também precisam 
formalizar sua adesão aos documentos. 
Também há uma política específica com 
os procedimentos para doações para o 
Instituto SOMOS, braço social da Vasta.

Além dos treinamentos, há um esforço 
contínuo para sensibilizar os colabora-
dores nos temas de ética e integrida-
de. Mensalmente, todos os profissio-
nais recebem o Boletim Compliance. 
Informações sobre práticas anticor-
rupção, relacionamento com entes do 
governo e assédio foram alguns dos 
temas divulgados nas edições da  
publicação em 2021. 

Todos os colaboradores foram comuni-
cados sobre políticas e procedimentos 
anticorrupção. Não foram registrados 
casos de corrupção. 
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v

>>>>>
FORTALECIMENTO DOS 
CONTROLES INTERNOS
Desde 2020, a Vasta conduz um trabalho 
de atualização de suas estruturas de con-
troles internos para assegurar a total ade-
quação à Lei Sarbanes-Oxley (SOx), cujas 
premissas devem ser seguidas por todas 
as empresas com ações listadas nas bol-
sas de valores dos Estados Unidos. A SOx 
visa assegurar a transparência e a acurá-
cia na prestação de contas dos dados fi-
nanceiros das organizações, prevenindo e 
combatendo práticas fraudulentas.

o Canal Confidencial Cogna para registrar 
eventuais violações ao Código de Condu-
ta da empresa e às legislações vigentes.
 
Os casos são analisados inicialmente por 
uma empresa terceira e, em seguida, en-
caminhados e apurados pela Diretoria 
de Compliance, que, quando necessário, 
recorre a profissionais de outras áreas 
para concluir a investigação das denún-
cias. Quando confirmados, os reportes 
geram ações corretivas, deliberadas por 
um grupo de executivos de áreas perti-
nentes. O Comitê de Auditoria da Vasta 
recebe atualizações trimestrais sobre os 
casos registrados no canal.

Em 2021, o canal recebeu 369 manifes-
tações de todas as unidades da Cogna, 
dos quais 80% eram pertinentes ao es-
copo do canal. Em comparação com os 
reportes de 2020, houve aumento de 
2.360%, reflexo direto da intensificação 
das sensibilizações realizadas com o 
público interno, cujo objetivo foi escla-
recer as principais dúvidas sobre o Ca-
nal Confidencial.

>>>>> 

Canal 
confidencial
Acesse o site 

Telefone: 0800 741 0018

Foi formado um time dedicado para revi-
sar todos os processos, mapear os gaps 
e implementar os planos de ação para 
fortalecer os instrumentos de controle. 
Até o momento, mais de 600 processos 
foram mapeados, implementados e tes-
tados. Ainda contamos com um trabalho 
de revisão e atualização permanente dos 
controles internos da Companhia.

>>>>>
CANAL CONFIDENCIAL GRI 102-17
Todos os colaboradores e stakeholders 
externos da Vasta podem acionar, com 
garantia de anonimato e não retaliação, 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021  26

GOVERNANÇA CORPORATIVA

https://canalconfidencial.com.br/cognaedu/


Essenciais para 
definirmos os 
temas materiais

>>>>>
ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
Acreditamos que a proximidade e atenção 
às necessidades de nossos públicos de 
relacionamento potencializam nossa atu-
ação, tanto para os investimentos sociais 
como para o direcionamento do nosso 
negócio. Dessa forma, buscamos interagir 
com nossos diversos públicos por meio de 
diferentes canais (leia mais em Experiên-
cia do cliente).

Os stakeholders também foram essenciais 
para definirmos nossos temas materiais, no 
primeiro processo de materialidade da Vasta. 
Quase 100 pessoas participaram da consulta, 
de modo a abranger os principais públicos 
estratégicos da empresa, como colaborado-
res, fornecedores, escolas parceiras e investi-
dores (leia mais em Matriz de materialidade).

A Vasta participa das seguintes organiza-
ções do seu setor no Brasil: Associação Bra-
sileira de Direitos Reprográficos (ABDR), 
da Associação Brasileira de Sistemas e 
Plataformas de Ensino (Abraspe) e da As-
sociação Brasileira de Editores de Livros 

Escolares (Abrelivros). A participação em 
entidades de representação se dá com o in-
tuito de apoiar as discussões a respeito de 
políticas públicas setoriais e desafios em di-
versos temas na agenda brasileira, incluindo 
a reforma tributária, mudanças regulatórias, 
organização de seminários e eventos sobre 
temas relevantes, elaboração de notas téc-
nicas para o Legislativo e Poder Executivo 
sobre o impacto das propostas em discus-
são, entre outras ações típicas de entidades 
de representação. GRI 103-13

A área de Relações Institucionais mantém 
prá ticas estruturadas e regras de complian-
ce e da Política Anticorrupção para o conta-
to com autoridades públicas em pautas que 
envolvem formulação de políticas públicas 
eficientes e que também sejam adequadas 
às necessidades regulatórias e educacionais. 
Entre as normas estão a so licitação, agenda-
mento oficial e divulgação dos temas trata-
dos com órgãos de governo. A realização de 
reuniões deve ocorrer com a participação de 
pelo menos dois colaboradores da empresa, 
e são sempre registradas.
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N
ossos posicionamentos so-
bre segurança da informa-
ção e privacidade de dados 
de colaboradores, alunos, 
clientes e demais públicos 

de relacionamento estão presentes em 
nosso Código de Conduta. Adicional-
mente, seguimos as diretrizes estabeleci-
das nas políticas corporativas relaciona-
das – Proteção de Dados e Privacidade, 
Segurança da Informação, Classificação 
da Informação, Gestão de Acessos Lógi-
cos e Incidentes de Segurança e Priva-
cidade são alguns exemplos. Todas elas 
foram elaboradas tendo como referên-
cia normas como a ISO 27001 (gestão 
de segurança da informação) e o NIST 
CSF (framework sobre riscos de segu-
rança cibernética do National Institute 
of Standards and Technology).

O tema é material para a operação dado 
nosso nível de digitalização, volume de 
clientes e informações sensíveis geren-
ciadas, sendo fundamental para proteger 
o negócio e reduzir riscos financeiros, de 
participação no mercado e relacionados 
à confiança de consumidores, clientes, 
parceiros e demais stakeholders. 

A gestão é realizada no âmbito da 
Cogna, de forma conjunta pela Gerên-
cia de Privacidade de Dados, que res-
ponde à Diretoria de Compliance, e pela 
Gerência de Segurança da Informação. 
Esta última estrutura segue referências 
de mercado e melhores práticas em cin-
co divisões, Cyber Security, Arquitetu-
ra de SI, Governança de SI, Controle de 
Acesso e Security Apps. Desde 2019, a 
holding vem executando as ações do 

Plano Diretor de Segurança da Infor-
mação, desenhado para fortalecer a 
segurança de todos os ambientes de 
tecnologia da informação e para asse-
gurar o alinhamento à Lei Geral de Pro-
teção de Dados Pessoais (LGPD), que 
entrou em vigor no Brasil em setembro 
de 2020. No ano, não registramos per-
das de dados nem queixas da ANPD. 
GRI 418-1, SASB SV-ED-230a.3
 
Os sistemas passam por avaliação de 
nível de maturidade e seguem um road-
map baseado no intervalo dos anos de 
2020 e 2023, com diversos projetos de 
aperfeiçoamento para proteção de da-
dos. Além disso, a área de segurança da 
informação tem reporte para o Conse-
lho de Administração da Cogna. 

SEGURANÇA DE INFRAESTRUTURA 
DE DADOS  GRI 103-2, 103-3, SASB SV-ED-230a.1, SASB SV-ED-230a.2

Seguimos 
referências de 
mercado e as 
melhores práticas
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A 
gestão de riscos é de res-
ponsabilidade da Diretoria 
de Compliance da Cogna, 
que mantém, em sua es-
trutura, as Gerências de 

Riscos, de Controles Internos e de Au-
ditoria Interna, além das Gerências de 
Compliance e de Privacidade de Dados.  

A Diretoria de Compliance responde di-
retamente ao Comitê de Auditoria e Ris-
co da Cogna, vinculado ao Conselho de 
Administração da Vasta. O Comitê de 
Auditoria da Vasta também acompanha 
periodicamente o trabalho de gerencia-
mento de riscos.

Anualmente, ocorre a Análise Geral de 
Riscos (AGR), quando são avaliados o 
planejamento estratégico, os resulta-
dos apontados nas auditorias externas 

GESTÃO DE RISCOS

e os relatórios de avaliação de fundos 
externos para a atualização do mapa de 
riscos da empresa. O processo também 
considera a percepção dos principais 
executivos. Para todos os riscos são es-
truturados planos de ação. 

>>>>>
MELHORAS PRÁTICAS

A Política de Gestão de Riscos da Cogna segue as 
diretrizes previstas na COSO-ERM, do Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway  
Commission, e ISO 31000/2018, de gestão de ris-
cos, além das orientações do Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa (IBGC).

>>>>> 

Controle
O Comitê de Auditoria acom-
panha o trabalho de geren-
ciamento de riscos
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N
osso negócio se baseia 
em uma plataforma cons-
tituída para atender todas 
as demandas de escolas, 
alunos, professores e das 

famílias. Uma estrutura tecnológica uni-
ficada, que oferece todos os sistemas 
de ensino, materiais didáticos, soluções 
complementares e facilidades para a 
gestão da escola, projetada para absor-
ver e dar escala rapidamente sempre 
que identificarmos novas necessidades 
no ecossistema de educação.

Por meio do Plurall, conseguimos esca-
lar produtos próprios da Vasta e de par-
ceiros, que se beneficiam da estrutura 
já construída. Nosso ambiente digital de 
aprendizagem é inovador, acessível e fa-
cilmente personalizável, além de contar 
com uma ampla base de escolas e alu-
nos como usuários de alta recorrência. 

Nossos principais objetivos de futuro 
envolvem a manutenção do ritmo de 
crescimento, orgânico ou via aquisições, 
para oferecer um portfólio cada vez mais 

completo e impulsionar a migração dos 
contratos com as escolas para o formato 
de subscrição; a ampliação da penetra-
ção das nossas soluções complementa-
res, que contribuem para a formação in-
tegral dos estudantes; e a diversificação 
dos serviços tecnológicos para auxiliar 
as escolas em sua transformação digital.

Realizamos quatro aquisições em 2021, 
completando as cinco prometidas no 
primeiro ano após o IPO na Nasdaq 
(EUA), e que nos ajudam a acelerar o 
crescimento. A maior delas foi a dos 
sistemas de ensino Eleva, que envolveu 
também um contrato de fornecimento 
exclusivo de sistemas de ensino para 
as escolas da Rede Eleva por dez anos. 
Dessa forma, ampliamos a receita com 
contratos de subscrição e posicionamos 
a empresa de forma única no fragmen-
tado mercado de escolas K-12 brasilei-
ro. As demais negociações ampliaram o 
nosso portfólio de serviços para gestão 
escolar (EMME e SEL) e apoio ao ensi-
no-aprendizagem (Redação Nota 1000 
e Meritt, este último em 2020).
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Realizamos 
quatro 
aquisições 
em 2021
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Em expansão contínua, a representati-
vidade dos contratos de subscrição na 
receita chegou a 85% em 2021.

Também lançamos os dois primeiros 
produtos diretamente voltados a alunos 
e professores: Meu Prof, que conecta pro-
fessores e alunos para aulas de reforço, 
e Plurall Adapta, de ensino adaptativo. 
Mesmo em seu início, as ofertas B2C con-
firmam o potencial da plataforma para 
criar avenidas de crescimento a partir da 
nossa base de usuários de mais de 1,6 mi-
lhão de alunos e 100 mil professores.

Posição única 
no mercado 
K-12 brasileiro

EVOLUÇÃO DOS 
NOSSOS NEGÓCIOS

Escolas parceiras

3.400

5.6221

 

 

2019

12%

Percentual de escolas  
com soluções complementares

25%

 

 

2021

Migração do modelo 
Contratos de subscrição  
(serviços de assinatura)

67%

83%

 

 

2021

2019

2021

2019

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021  32

INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

1. Considera 4.508 escolas parceiras e 1.114 escolas 
parceiras de conteúdo complementar.



O
Plurall é o nosso ambien-
te de estudos e ensino 
on-line, prático, orga-
nizado e acessível pelo 
celular,  tablet  ou  desk-

top para alunos, professores, responsá-
veis e coordenadores. Ele faz parte do 
pacote de recursos a que todas as es-
colas parceiras têm acesso, com áreas 
personalizáveis, conforme o sistema de 
ensino contratado e de acordo com as 
necessidades de cada instituição.  

O uso da plataforma cresceu exponen-
cialmente durante a pandemia, sendo 
a principal ferramenta para as aulas re-
motas, ministradas ao vivo e com supor-
te da equipe da Vasta. Desde o início 
da pandemia foram mais de 22 milhões 
de aulas  transmitidas pela platafor-
ma. Atendendo a 1,6 milhão de alunos, 
o Plurall  atinge 21% dos estudantes de 
escolas privadas no ensino básico do 

A ESCOLA DO FUTURO GRI 103-2, 103-3

Brasil. Ainda concentramos metade de 
todo o tráfego digital educacional do 
país, comprovando a boa aceitação no 
mercado. Nossa base de usuários conta 
com 5,6 mil escolas. 

A pandemia acelerou a implementação 
do Plurall  na rotina das escolas, o que 
só evidenciou os benefícios da platafor-
ma para  potencializar  a aprendizagem 
mediada por tecnologia, superando as 
barreiras impostas pelo distanciamento 
social. Muito mais do que uma platafor-
ma de apoio aos estudos, o Plurall enri-
quece  nossos sistemas de ensino com 
a criação de ambientes mais atraentes 
e desafiadores, metodologias que per-
mitem um aprendizado personalizado e 
que favorecem o engajamento de alu-
nos, além de possibilitar que professores 
e gestores educacionais acompanhem o 
desempenho dos estudantes e das tur-
mas. Quanto mais o Plurall é utilizado, 

mais os algoritmos da ferramenta ofe-
recem uma visão clara das qualidades 
e dos pontos que devem ser trabalha-
dos para um melhor resultado pedagó-
gico, seja individualmente, por turmas 
específicas ou até por segmentos.  

A adoção do  Plurall  como uma ferra-
menta do dia a dia dos alunos e profes-
sores deve ser um legado do período 
da pandemia, com um melhor equilíbrio 
entre as aulas e materiais tradicionais 
utilizados por professores e alunos e os 
recursos digitais que enriquecem o pro-
cesso de ensino-aprendizagem.  

A plataforma vem somando soluções cada 
vez mais importantes para esse apoio, 
como correção de redações com mais 
agilidade e apoio aos alunos (Redação 
Nota 1000, startup adquirida pela Vasta), 
serviços para alunos e suas famílias (Meu 
Prof e Plurall Adapta), o marketplace de 

soluções educacionais complementares 
Plurall Store e o Learning Book, insti-
tuído em 2020 e que segue avançando 
com um programa completo que facilita 
a adoção dos recursos tecnológicos pela 
comunidade escolar.

Ambientes mais 
atraentes e desafia-
dores, aprendizado 
personalizado e que 
favorecem engaja-
mento dos alunos

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021  33

INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



PRINCIPAIS DIFERENCIAIS DO PLUR ALL
Ambiente de aprendizagem único e integrado para todos os nossos sistemas de ensino*

*Os recursos disponíveis na plataforma variam conforme a contratação de cada escola, que escolhe os serviços complementares de acordo com seu projeto educativo.

>>>>>
PARA A ESCOLA  

   plataforma completa que ajuda a escola a fazer sua trans-
formação digital

   materiais construídos e testados para potencializar a 
aprendizagem

   recursos para cada perfil da comunidade escolar

   melhora na comunicação e engajamento com professores, 
alunos e suas famílias (canal de mensagens on-line)

   resultados mensuráveis e com análise crítica

   integração a serviços para a gestão escolar,  como matrícu-
las, financeiro e marketing digital

   conteúdo complementar ao currículo básico oferecido por 
edtechs internacionais 

   agrega valor e se torna diferencial competitivo

>>>>>
PARA O PROFESSOR

   dados sobre avaliações e atividades dos estudantes permite 
atendê-los de maneira mais personalizada e melhorar os 
processos de aprendizagem

   atividades e materiais educativos

   o professor pode editar ou criar as próprias atividades 
usando diferentes mídias, como vídeos, áudios e jogos

   conteúdos distribuídos em diferentes formatos, cadernos de 
exercícios, podcasts e e-books e ampla bibliografia de apoio

   materiais alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

180 mil itens de questões
57 mil objetivos digitais de aprendizagem
7 mil materiais disponíveis

>>>>>
PARA OS ALUNOS 

   ambiente envolvente e motivador

   videoaulas sobre o conteúdo estudado 
e materiais extras para preparação 
para exames e vestibulares

   tecnologia adaptativa e inteligência 
artificial para orientar a trilha de estudo 
do aluno conforme seu desempenho e 
lacunas identificadas

   serviços de aulas particulares de reforço 

   plantão de dúvidas on-line

800 mil dúvidas respondidas
+ de 80% em menos de 1h 

Concentra quase 
metade do tráfego 
digital da educação  
no Brasil

Atende 21% dos 
alunos da educação 
básica privada do país 

+ de 1,6 milhão de estudantes
+ de 100 mil professores
+ 5,6 mil escolas 
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>>>>>
AQUISIÇÃO E PARCERIAS AMPLIAM A REDE  

A negociação de aquisição dos sistemas de ensino Eleva consolidou ainda 
mais a nossa presença no mercado de escolas K-12 do Brasil. O negócio 
também se insere na proposta da Companhia de seguir buscando o cresci-
mento acelerado, por meio de aquisições de sistemas de ensino para aten-
der a todo o território brasileiro e de startups de conteúdo complementar. 
Com a transação, nos tornamos a maior plataforma de serviços para a edu-
cação básica do Brasil. A negociação foi aprovada sem restrições pelo Cade 
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Novas opções no portfólio
Em outro movimento do ano, ajudamos a desenvolver o sistema de ensino 
Fibonacci, conectado à rede de escolas de mesmo nome fundada em 2011 
no estado de Minas Gerais. A marca, reconhecida como a melhor escola 
do interior do Brasil, tem sólida reputação e está há dez anos entre as dez 
melhores do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo a primeira co-
locada em redação em 2011 e 2019. Também oferece um ensino de alto nível 
para que os estudantes conquistem os melhores resultados por toda a vida.
Outra novidade em nosso portfólio de sistemas de ensino foi a parceria fir-
mada com o Instituto Presbiteriano Mackenzie para a distribuição de conte-
údo do seu sistema de ensino a partir de 2022, o que abre novo espaço de 
crescimento no segmento atrelado a valores cristãos. 

>>>>>
CULTURA FORTALECIDA 
GRI 102-26

Contamos com uma base ampla de sis-
temas de ensino e selos editoriais, com 
características regionais, propostas pe-
dagógicas e ofertas comerciais diversi-
ficadas, além de novos negócios e star-
tups incorporados. Esse portfólio faz 
parte das fortalezas da nossa empresa e 
nos permite atender as escolas privadas 
em cada uma das suas necessidades.

Para que nossa cultura assegure essa 
pluralidade e, ao mesmo tempo, defi-
na os objetivos e comportamentos co-
muns para guiar nossa estratégia de 
longo prazo, promovemos uma revisão 
dos nossos valores, propósito e visão 
em 2021. O processo foi colaborativo, 
com participação de representantes das 
mais diferentes áreas da Vasta, e super-
visão da Diretoria Executiva e do Con-
selho de Administração.

O resultado evidenciou o propósito da 
empresa, de dar oportunidade para que 
os alunos desenvolvam seu potencial por 
meio da educação integral, e a visão de 
ser “o principal agente da reinvenção da 
educação para o aluno do século 21”.

Para alcançar esses objetivos, as prio-
ridades da empresa se voltam para 
a experiência da escola, aumento do 
engajamento digital de professores, 
gestores educacionais, alunos e famí-
lias, implementação de iniciativas de 
Science in Learning e promoção de 
uma cultura colaborativa, humana e di-
versa, com líderes e times empodera-
dos para tomar decisões ágeis e que 
desenvolvam o mindset digital. Manter 
o crescimento e o foco em eficiência 
completa as diretrizes estratégicas da 
empresa definidas pela Vasta (leia mais 
em Cultura organizacional fortalecida). 
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A
linhados ao nosso propó-
sito de propiciar oportuni-
dades para que os alunos 
desenvolvam seu poten-
cial por meio da educação 

integral e à visão de sermos o principal 
agente de reinvenção da educação, bus-
camos aprimorar nosso entendimento 
sobre impactos e oportunidades que o 
nosso negócio tem de gerar valor nos 
aspectos ambientais, sociais e de gover-
nança (ESG).

Em 2021, a Vasta avançou na definição 
dos seus temas materiais, que direcio-
nam a estratégia de sustentabilidade 
da Companhia, maximizando os investi-
mentos que gerem potencial de impac-
to positivo (conheça os temas materiais 
da Vasta aqui). 

Já atuamos em diversas frentes para dar 
mais transparência à governança e  am-
pliar a geração de valor da nossa ativida-
de e mitigar possíveis efeitos negativos. 
Com a produção de livros e apostilas, o 
papel é um importante insumo e, por isso, 
mantemos desde 2008 relacionamento 
exclusivo com fornecedores com a certifi-
cação FSC (Forest Stewardship Council), 
garantindo a rastreabilidade da origem 
do insumo. A Vasta também detém a cer-
tificação FSC. Estamos avançando, ainda, 
no consumo de energia elétrica de fontes 
renováveis – 89% do total consumido foi 
oriundo dessa fonte em 2021. 

Como provedores de conteúdo de ensino, 
também temos um grande potencial de 
influenciar a educação ambiental. Conte-
údos específicos sobre o tema estão inse-
ridos nos nossos sistemas de ensino para 
todos os anos escolares. 

AGENDA ESG Temos grande 
potencial de 
influenciar a 
educação
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Além disso, via Instituto SOMOS, já 
apoiamos mais de 500 alunos de bai-
xa renda oriundos de escolas pú-
blicas em todo o Brasil em um pro-
grama de aceleração, que inclui 
bolsas de estudo integrais para o  
ensino médio nas escolas parceiras. O 
programa também envolve nossos co-
laboradores, que se tornam mentores 
voluntários e acompanham a jornada 
desses estudantes.

No eixo da governança, nos associamos 
a compromissos globais, como os WEPs 
(Women’s Empowerment Principles) e 
fortalecemos a cultura de diversidade 
da Companhia e a representatividade 
de gênero no Conselho de Administra-
ção da Vasta. GRI 102-12

No âmbito corporativo, vinculado à Cog-
na, a estrutura de gestão conta agora 
com a Gerência de Sustentabilidade, que 
passou a se reportar para a Diretoria de 
Relações Institucionais e Sustentabilida-
de. As pautas ambientais, sociais e de go-

vernança da holding e de todos os negó-
cios também estão presentes na agenda 
do Conselho de Administração da Cogna, 
com a criação do Comitê de Pessoas e 
ESG (leia mais em Governança Corpora-
tiva). GRI 102-20

Também estamos alinhados aos Com-
promissos Cogna por um Mundo Me-
lhor, lançado em 2021, com objetivos 
e metas para avançar suas ações ESG 
até 2025 em três eixos temáticos: Equi-
líbrio entre pessoas e natureza; Educa-
ção, diversidade e direitos humanos; e 
Governança e integridade. A Vasta deve 
desdobrar essas prioridades a partir da 
sua própria estratégia e dos seus temas 
materiais, recém-definidos.

Oportunidades  
para a Vasta  
gerar valor
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X

>>>>>
GOVERNANÇA

Compromissos voluntários:

•  VASTA: WEPs (Women’s Empowerment 
Principles) e alinhamento aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS); 

•  VIA COGNA: Pacto Global, Instituto Ethos, 
Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+;

   Movimento para aumento das mulhe-
res no Conselho de Administração – 
Selo WOB (Women on Board);

  42% de conselheiros independentes;

   28,6% das cadeiras do Conselho ocu-
padas por mulheres.

>>>>>
SOCIAL

   Manutenção de um braço social: o Instituto SOMOS;

   Programa de Voluntariado Corporativo estruturado, 24,3 mil 
horas dedicadas, equivalente a 2 anos e 9 meses;

   SROI do Instituto SOMOS - R$ 11,04 a cada R$ 1 investido;

   Mulheres em cargos de liderança: 20% dos cargos C-level, 
35,3% da diretoria e 50% da gerência;

   Pesquisa de engajamento apontou >90% de favorabilidade 
de pessoas LGBTQIA+; 

   Adesão ao programa Empresa Cidadã1 e disponibilização de 
licença parental estendida;

   Programa de Saúde Mental implementado.

1. Programa do Governo Federal que oferece dedução fiscal a empresas que disponibilizam licença-maternidade de seis meses e licença-paternidade de 20 dias para seus colaboradores. 

>>>>>
AMBIENTAL

   + 89% da energia utilizada na empresa é 
de fontes renováveis;

   100% da energia consumida em nosso maior 
centro de distribuição provém de fontes 
renováveis;

   100% dos fornecedores de papel com certifi-
cação FSC (Forest Stewardship Council), ga-
rantindo o manejo sustentável na cadeia; 

   100% dos sistemas de ensino mantêm conte-
údos relacionados a meio ambiente e educa-
ção ambiental  em todos os anos escolares; 
temas relacionados também presentes nas 
soluções complementares.

DESTAQUES ESG DA VASTA
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https://www.pactoglobal.org.br/
https://www.ethos.org.br/
https://www.forumempresaslgbt.com/
https://www.institutosomos.org/


1. Programa do Governo Federal que oferece dedução fiscal a empresas que disponibilizam licença-maternidade de seis meses e licença-paternidade de 20 dias para seus colaboradores. 

NOSSO MODELO DE NEGÓCIOS

A
tendemos as necessidades das es-
colas particulares que operam no 
segmento educacional K-12 no Brasil 
com um modelo majoritariamente 
baseado em contratos de subscrição 

(cerca de 85%), ou seja, em modelos de assina-
tura e parcerias de médio e longo prazo com as 
escolas. Dessa forma, contamos com uma fon-
te de receita recorrente, contratos de médio e 
longo prazo com as escolas (em média, quatro 
anos), e valores impulsionados pelo número de 
alunos matriculados em cada escola parceira. 

>>>>>
RESULTADOS QUE GERAMOS 

   Retorno financeiro para nossos 
acionistas

   Indicadores financeiros: distri-
buição de valor, dividendos

   177 escolas parceiras no TOP 1 
de suas cidades no Enem (35% 
a mais que o segundo coloca-
do) e 350 no top 3 (+42% em 
relação ao segundo colocado) 

    Conversão ao digital: o Plurall 
atende 25% dos alunos de es-
colas privadas do país e con-
centra metade de todo o tráfe-
go digital educacional

   Alunos mais bem-preparados e 
capacitados em todas as habili-
dades relevantes para a atuali-
dade e o futuro

   102 prêmios Jabutis, o mais pres-
tigiado da literatura brasileira 

   Compartilhamento de conheci-
mento científico em educação 
com a sociedade 

   Mantemos o Instituto SOMOS, 
pelo qual buscamos democrati-
zar o acesso à educação, à leitu-
ra e às competências do futuro 
para jovens em vulnerabilidade 
social em todo o Brasil.

>>>>>
COMO AGREGAMOS VALOR

   Portfólio diversificado de sistemas de ensino, 
de acordo com necessidades e perfis distintos 
de escola

   Parceira da escola para a transformação digital

   Plataforma tecnológica que enriquece os siste-
mas de ensino e cria ambientes mais atraentes 
e desafiadores, e metodologias que permitem 
aprendizado personalizado e mais engajado

   Investimos intensamente na aquisição de no-
vos conhecimentos sobre atenção, memória e 
concentração, e geração de evidências cientí-
ficas que contribuam com o avanço das meto-
dologias educacionais

     CAPITAL SOCIAL E DE 
RELACIONAMENTO
Toda a equipe escolar, incluindo 
alunos, professores, gestores edu-
cacionais, diretores das escolas  
e pais e responsáveis pelos  
alunos fazem parte dos  
nossos públicos-chave

   CAPITAL INTELECTUAL
Investimentos em 
tecnologia e Science in 
Learning. Investimento e 
parcerias com cientistas 
e especialistas em dados 
nacionais e internacionais 

   CAPITAL HUMANO

1.636 
colaboradores 

   CAPITAL FINANCEIRO

Empresa listada na Nasdaq (EUA)

Cerca de 85% da sua receita advém de contra-
tos de assinatura de serviços com as escolas 

>>>>>
NOSSOS RECURSOS
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>>>>>
DESEMPENHO ECONÔMICO-
FINANCEIRO

A Vasta encerrou 2021 com um desem-
penho 12% inferior em sua receita, perí-
odo em que o segmento da educação 
básica foi altamente impactado pela se-
gunda onda da pandemia de Covid-19. 
Esse contexto impactou o ciclo comer-
cial de 2021, que se encerrou no terceiro 
trimestre do ano, e nossos esforços para 
responder a esse cenário desafiador e a 
força das nossas marcas já apontam for-
te retomada do crescimento de nossos 
resultados no ciclo de 2022. 

Se considerarmos apenas os serviços 
de assinaturas (subscrição), nossa re-
ceita avançou 7% no ano. Essa modali-
dade de pagamento mensal pelos ser-
viços fornecidos pela Vasta baseado 
no número de alunos usuários dessas 
soluções já representa cerca de 85% 
da nossa receita. Queremos seguir au-
mentando esse modelo comercial, que 
é mais saudável e recorrente.  

O Ebitda ajustado totalizou R$ 168 mi-
lhões no ciclo de 2021, uma queda de 35% 
em relação ao ciclo de 2020, impulsiona-
do pela redução da receita líquida, aliada 
ao aumento da provisão para devedores 
duvidosos (PDD) e ao aprimoramento de 
nossa estrutura societária após o IPO em 
julho de 2020. A Vasta registrou lucro lí-
quido ajustado de R$ 28 milhões no ci-
clo de 2021, queda de 57% em relação ao 
mesmo período do ano anterior.

Também tivemos um PDD (Provisão para 
Devedores Duvidosos) mais alto por con-
ta do aumento do provisionamento em 
função do cenário difícil em todo o seg-
mento, especialmente no canal de distri-
buição de livros didáticos. Muitas institui-
ções optaram por reaproveitar materiais 
e reduziram sua compra de conteúdo 
educacional. Para apoiar nossas escolas 
parceiras, estendemos os prazos de pa-
gamento a essas instituições. 

>>>>>
ACV

A Vasta concluiu o ciclo comercial de 
2022 com um Valor Anual de Contrato 
(ACV) de R$ 1 bilhão, o que represen-
ta um crescimento de 35% em relação 
à receita de subscrição do ciclo de 2021 
(contabilizada do quarto trimestre de 
2020 até o terceiro trimestre de 2021). 
Considerando o resultado orgânico (ex-
cluindo Plataforma de Ensino Eleva), 
o ACV 2022 representa um aumento 
de 22% em relação ao ciclo de 2021. A 
Eleva entregou ACV de R$ 98 milhões, 
contribuindo com 13 p.p. para o cresci-
mento consolidado da ACV em 2022.

>>>>>
RETOMADA EM 2022
Esse desempenho não travou nossos 
investimentos e o avanço das nossas 
soluções formam a base que nos per-

A Vasta concluiu 
o ciclo comercial 
de 2022 com um 
Valor Anual de 
Contrato (ACV) 
de R$ 1 bilhão

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021  40

INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



mite assegurar a retomada da trajetó-
ria de crescimento em 2022. 

Excluindo o PAR, o crescimento orgâ-
nico é de 33%, já que quase 100% de 
nossas novas vendas vieram de siste-
mas de ensino, soluções complemen-
tares ou da plataforma digital de livros 
didáticos. A receita de não subscrição, 
que em 2021 representou 17% do total, 
deve se manter em estabilidade ou re-
gistrar pequena queda.  

Ao considerarmos as receitas adicionais 
com o contrato de distribuição de siste-
mas de ensino para as escolas da rede 
Eleva, parte da negociação de compra 
dos sistemas de ensino da marca, o cres-
cimento do ACV chegará a 32% em 2022. 

Essas projeções não consideram o re-
torno de alunos evadidos da base das 
escolas parceiras em 2021 nem a nor-
malização do volume de livros didáti-
cos tipicamente adquiridos por meio de 
contratos de PAR em um ano regular. 

>>>>>
INVESTIMENTOS

Em 2021, concluímos as cinco aquisi-
ções prometidas ao longo do primeiro 
ano após o IPO. A maior delas, a com-
pra do sistema de ensino Eleva, foi rea-
lizada a um preço base (sujeito a ajus-
tes com base nos resultados de 2021 e 
2022) de R$ 580 milhões. A esse valor 
será adicionado um ajuste de caixa lí-
quido estimado de aproximadamente 
R$ 32 milhões. A soma será parcelada 
nos próximos cinco anos, com correção 
pela variação positiva do CDI (Certifi-
cado de Depósito Interbancário). A pri-
meira parcela, no valor de R$ 160 mi-
lhões, foi paga na data do fechamento 
da negociação, em outubro de 2021.

Essa aquisição já começa a contribuir 
com a geração de receita da Vasta 
em 2022, quando se inicia o contrato 
de fornecimento de sistema de ensi-
no para todas as escolas da Eleva – a 
maior rede de escolas K-12 do Brasil. 
A Vasta será a fornecedora exclusiva 
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para a rede durante dez anos (saiba 
mais sobre a negociação em Aquisição 
do Sistema Eleva amplia rede).

Também mantemos um pipeline ro-
busto de M&A para novas aquisições, 
envolvendo transações em diferentes 
estágios. No início de 2022, concluí-
mos a aquisição da Phidelis, uma de-
senvolvedora de softwares de gestão 
acadêmica e financeira para escolas. 
Além de agregar uma solução digital 
e trazer novos clientes, esse é mais um 
passo importante na oferta de solu-
ções completas para escolas K-12.

O crescimento da plataforma Plurall 
abre novas oportunidades para a Vas-
ta. Lançamentos como a Plurall Store, 
Plurall Meu Prof e Plurall Adapta refor-
çam o potencial da nossa plataforma 
em continuar se expandindo por meio 
de um número crescente de soluções 
para nossos clientes, que aumentam 
sua fidelidade ao nosso portfólio.

Essas iniciativas demonstram a capaci-
dade do Plurall como uma verdadeira 
plataforma, que oferece oportunida-
des de geração de valor para a Vasta 
e para empresas parceiras. A estrutu-
ra tecnológica também nos permite 
gerar novas fontes de receita por um 
custo marginal.

Por meio de cross-selling, temos espaço 
para avançar continuamente as receitas 
nos próximos anos. Hoje, considerando 
nossa base de escolas parceiras, apenas 
25% dos alunos estão matriculados em 
ao menos uma solução complementar 
da nossa plataforma. 

Temos espaço 
para avançar 
receitas via 
cross-selling  
e up-selling
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DVA consolidado (R$ milhares) 2019 2020 2021

Vendas de mercadorias, produtos e serviços 994.678 979.045 923.148
Provisão/reversão de créditos de liquidação duvidosa 998.975 1.004.060 955.874
Insumos adquiridos de terceiros -4.297 -25.015 -32.726
Custos de produtos, mercadorias e serviços vendidos -310.077 -280.512 -283.171
Perda ao valor recuperável dos ativos -299.916 -269.585 -257.567
Valor adicionado bruto -10.161 -10.927 -25.604
Retenções 684.601 698.533 639.977
Valor adicionado líquido produzido -164.932 -174.088 -211.156
Valor adicionado recebido em transferência 519.669 524.445 428.821
Receitas financeiras 5.416 20.984 35.640
Valor adicionado total a distribuir 5.416 20.984 35.640
Pessoal 525.085 545.429 464.461
Remuneração direta, benefícios e FGTS -200.621 -279.523 -274.581
Impostos, taxas e contribuições -200.621 -279.523 -274.581
Federais, estaduais e municipais -3.278 -2.066 -2.808
Remuneração de capitais de terceiros -3.278 -2.066 -2.808
Juros -137.570 -84.411 -76.248
Aluguéis -117.195 -70.133 -58.473
Outras -20.375 -14.278 -17.775
Remuneração de capitais próprios -183.616 -179.429 -110.824
Lucros retidos - - -

1. Os números de 2020 e 2021 sofreram impactos com a pandemia, portanto, não são comparáveis.

VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO E DISTRIBUÍDO1 GRI 201-1
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>>>>>
MERCADO DE CAPITAIS
Desde julho de 2020, a Vasta tem suas 
ações negociadas na Nasdaq, bolsa de 
valores de Nova York, sob o ticker VSTA.
As ações da empresa foram negocia-
das em 100% dos pregões em 2021. O 
volume médio diário negociado foi de 
149 mil ações. No encerramento do 
ano, o valor de mercado da Vasta foi 

AÇÕES ORDINÁRIAS 83.348.717

Free float 18.912.624

Classe B 64.436.093 

O desempenho 
completo da 
Vasta está nas 
Demonstrações 
Financeiras

de US$ 353 milhões (R$ 1,8 bilhão). As 
ações da Vasta registrara queda de 71% 
em seu valor em 2021, enquanto a Nas-
daq subiu 21,4%. As ações da Vasta fo-
ram acompanhadas por seis corretoras 
(research).   
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Diversidade e inclusão  >>> 51
Atenção à saúde e bem-estar  >>> 53

NOSSO TIME
GRI 103-2, 103-3, 102-8, 404-1

NOSSO TIME



A 
dedicação e o engaja-
mento dos nossos cola-
boradores nos permitem 
cumprir o propósito da 
Vasta: garantir aos alunos 

que integram a nossa plataforma opor-
tunidades de educação integral para 
que eles desenvolvam todo o seu po-
tencial. Por isso, nosso modelo de ges-
tão de pessoas, a cargo da Diretoria de 
Gente e Cultura, conta com práticas es-
truturadas de valorização e desenvol-
vimento da equipe e que visam asse-
gurar um ambiente de trabalho seguro, 
saudável e inclusivo.   

Em dezembro de 2021, nosso time era 
composto por 1.636 colaboradores 
(além de 38 estagiários e aprendizes). 
A redução de 5% em relação a 2020 se 
deve à reorganização de nossa estrutu-
ra, necessária em função dos reflexos 
da pandemia de Covid-19 no negócio, 
que foram mais expressivos em 2021. 

Todas as movimentações, no entanto, 
foram pautadas por diálogo e transpa-
rência e se basearam nos resultados de 
nosso ciclo de avaliação de desempe-
nho. Conscientes do momento delica-
do da economia brasileira, contratamos 
uma consultoria especializada para 
apoiar a reinserção desses profissionais 
no mercado de trabalho e estendemos 
por seis meses o benefício de plano/se-
guro de saúde. 

O corpo docente da Vasta era formado 
por 60 professores e cinco tutores, o 
que representa 3,97% do total da Com-
panhia. Esses profissionais atuam nas 
unidades próprias do Curso e Colégio 
Anglo, duas instituições de aplicação 
e excelência em que implementamos e 
testamos todas as nossas inovações e 
metodologias. SASB SV-ED-000.D

Nossa taxa de turnover voluntário cor-
respondeu 16% em 2021 versus 5% em 
2020 e 2% em 2019. 

>>>>> 

Nosso time 
é formado por  
1.636 colaboradores 
(além de 38  
estagiários e  
aprendizes)
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COLABORADORES POR  
CARGO FUNCIONAL

2021 

C-level 5

Vice-presidência 0

Diretoria 17

Gerência 112

Coordenação 111

Professores 60

Tutores 5

Administrativo/operacional 1.326

Total de empregados 1.636

OUTROS TRABALHADORES  

Aprendizes 18

Estagiários 20

Total outros trabalhadores 38

TOTAL 1.674

1. 100% dos colaboradores registrados CLT são cobertos por acordos 
coletivos, conforme legislação. GRI 102-41

COLABORADORES  
POR GÊNERO1 GRI 102-8

  Homens            Mulheres

1. Conselheiros, aprendizes e estagiários não foram 
considerados no total de colaboradores.

847

2019 20212020

934

1.800 1.725 1.636

884

866
841

789
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>>>>>
CULTURA ORGANIZACIONAL 
FORTALECIDA

Em 2021, concluímos o trabalho de atua-
lização da nossa cultura organizacional, 
que buscou refletir o momento atual da 
empresa, especialmente após a abertura 
de capital. Para chegarmos ao propósi-
to, visão e valores atuais (leia mais em 
O que nos inspira), realizamos um longo 
processo de reflexão, que envolveu não 
apenas os executivos da Vasta, mas tam-
bém contou com a participação de 15 co-
laboradores de diversas áreas e funções. 

Como parte do processo, que ocor-
reu simultaneamente na Cogna e nas 
demais empresas, estabelecemos que 
Cultura e Pessoas deve ser um dos nos-
sos focos. Também definimos os com-
portamentos a serem adotados por to-
dos os colaboradores.  

Para 2022, a diretoria tem como am-
bição consolidar os elementos da cul-
tura e garantir que eles sejam prati-
cados diariamente por todo o time, a 
começar pelos gestores. Já em 2021, 
estruturamos um novo ritual, batizado 
de Tamo Junto, que vem contribuindo 
para o maior alinhamento e engaja-
mento do time. São encontros bimes-
trais específicos por área, organizados 
para que o CEO e o diretor de Gente 
e Cultura atualizem a equipe sobre o 
contexto atual da Vasta e a estratégia 
de futuro e respondam às dúvidas dos 
colaboradores. GRI 102-43

Na pesquisa de 
engajamento, 
nosso índice de 
favorabilidade 
correspondeu  
a 70,3% 
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>>>>>
MODELO HÍBRIDO DE TRABALHO 

Em março de 2020, instituímos o home office 
para assegurar a segurança do time devido a 
pandemia. Com o avanço da vacinação no Brasil, 
adotamos o modelo híbrido no quarto trimestre 
de 2021, a partir de um projeto piloto em que o 
colaborador alterna o trabalho presencial, no mí-
nimo uma vez na semana, e o remoto. Apenas os 
colaboradores com o ciclo de imunização com-
pleto foram liberados para retornar ao escritório 
(leia mais Atenção à saúde e bem-estar). 

O modelo híbrido deverá ser o formato oficial 
de trabalho na Vasta após a superação da pan-
demia, momento em que os colaboradores pas-
sarão a frequentar o escritório, em média, duas 
vezes por semana.

COMPORTAMENTOS QUE 
INCENTIVAMOS

• Olhar humano e inclusivo
• Espírito colaborativo
• Proatividade com foco nas soluções

NOSSAS PRIORIDADES

• Cultura e pessoas
• Eficiência
• Experiência
• Crescimento

Queremos construir uma cultura 
organizacional colaborativa, humana, 
diversa e orientada para o resultado, com 
protagonismo, capacidade resolutiva e ágil
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Mulheres

Homens
48,3%

51,7%

  Homens    

  Mulheres

DIVERSIDADE  GRI 405-1

C-level

20,0%

80,0%

 

 

Diretoria

35,3%

64,7%

 

 

50,0%

Gerência

50,0%

 

 

>>>>>
DIVERSIDADE E INCLUSÃO  
GRI 103-2, 103-3

Para impulsionar a diversidade e a inclu-
são, seguimos a estratégia desenhada 
pela Cogna, que definiu, inclusive, me-
tas públicas para aumentar o número de 
pessoas negras e mulheres na organiza-
ção até 2025, dentro do manifesto Com-
promissos Cogna por um Mundo Melhor. 

Em 2021, as mulheres ocupavam 20% 
dos cargos C-level na Vasta, na gerência, 
a representatividade feminina é de 50%. 
A representatividade racial apresenta 
um cenário mais desafiador. 

Para ampliar as ações e envolver os 
colaboradores no avanço dos temas 
relacionados à representatividade na 
organização, contamos também com 
participantes da Vasta nos grupos de 
afinidade da Cogna, que apoiam a 
holding em todas as iniciativas relacio-
nadas: Cogna em Cores (LGBTQIA+), 
Cogna Afro (etnia), Divers@ (gênero) e 
INCLUIR (pessoas com deficiência). 
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>>>>> 

Saiba mais
Veja os números detalhados 
da representatividade de 
cada um em Informações 
complementares

Mantemos uma trilha sobre diversidade 
e inclusão na Universidade Corporativa, 
concluída por 107 colaboradores com 
um total de 355 certificações em 2021. 

Ainda somos signatários dos Princí-
pios de Empoderamento das Mulheres 
(Women’s Empowerment Principles), 
da ONU Mulheres e, via Cogna, dos 
dez Compromissos da Empresa com 
a Promoção dos Direitos LGBTI+, do 
Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. 
Também temos o selo WOB (Women 
on Board) (leia mais em Governança).

COR/RAÇA/ETNIA GRI 405-1

PRETOS PARDOS BRANCOS AMARELOS
NÃO  

DECLARADA

C-level 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Diretoria 0,0% 8,3% 83,3% 0,0% 8,3%

Gerência 0,0% 12,5% 83,0% 2,3% 2,3%

Total de empregados 4,1% 17,4% 66,0% 1,8% 10,7%

COR/RAÇA/ETNIA  GRI 405-1

Amarelos

Não declarada

Pretos

PardosBrancos

1,8%

66,0% 17,4%

10,7%

4,1%
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>>>>>
CICLO DE AVALIAÇÃO 
DE DESEMPENHO

No processo Liga de Gente, todo o time 
é avaliado com base nas entregas rea-
lizadas e na aderência à cultura da em-
presa. O Liga de Gente também inclui 
os comitês de líderes. Nessa fase, são 
traçados os planos de desenvolvimento 
de carreira, considerando a performan-
ce de cada colaborador. Em 2021, 79% 
dos profissionais da Vasta foram avalia-
dos. Todas as promoções são baseadas 
no processo da Liga de Gente.   

Ao longo do ano, os gestores acompa-
nham o desempenho de suas equipes e 
podem dar feedbacks periodicamente. 
Há, ainda, uma plataforma que permite 
a qualquer pessoa da empresa regis-
trar seu feedback sobre um colega ou 
gestor a qualquer momento. Em 2021, a 
plataforma acumulou 782 feedbacks re-
cebidos e 665 realizados.

 
>>>>>
DESENVOLVIMENTO

Além da Universidade Corporativa da 
Cogna, por meio da qual os colabora-
dores de todas as empresas realizam 
treinamentos sobre diferentes tópicos, 
a Vasta mantém ações exclusivas de de-
senvolvimento para seu público interno. 
Em 2021, estruturamos o programa de 
formação Virando a Chave, que teve 
como público-alvo os colaboradores 
que acabaram de assumir posições de 
gestão na empresa. Outra iniciativa de 
destaque foi o programa de desenvol-
vimento para a liderança, que focou em 
inovação e digitalização.

No ano, cada colaborador realizou, em 
média, 7,7 horas de treinamento. Na 
Universidade Corporativa, 3.295 certifi-
cações de capacitação foram emitidas 
para os profissionais da Vasta.

Programa para a 
liderança focou 
em inovação e 
digitalização
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>>>>> 

Saúde emocional 
Desde 2020, a Vasta disponibiliza atendimento 
psicológico on-line de forma gratuita e 
ilimitada para todos os colaboradores. Em 
2021,  a plataforma atingiu NPS de 4,09 e os 
profissionais foram avaliados com NPS de 4,25.

>>>>>
ATENÇÃO À SAÚDE E BEM-ESTAR
GRI 403-9, 403-10
Desde 2020, uma pesquisa sobre saúde 
emocional dos colaboradores passou a 
ser realizada na Companhia, e seus resul-
tados orientam as estratégias de atua-
ção e apoio oferecido aos colaboradores 
pelo Serviço Especializado em Enge-
nharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT). A área também mo-
nitora de forma contínua um conjunto 
de indicadores (número de acidentes e 
doenças ocupacionais, taxa de absente-
ísmo e exames ocupacionais realizados, 
entre outros). Nossa pesquisa de engaja-
mento também tem uma seção específi-
ca sobre saúde, segurança e bem-estar.

Lançamos em 2021 o Programa Mindful-
ness para facilitar a adoção de práticas de 
meditação e bem-estar aos interessados. 
O serviço é oferecido em três agendas 
semanais para todos os colaboradores.

Além de consultas por meio do convê-
nio médico e atendimento em ambula-

tório próprio nas unidades corporativas, 
oferecemos o recurso da telemedicina 
para colaboradores, orientação nutricio-
nal on-line e atendimento psicológico 
aos profissionais em situação de fragi-
lidade e estresse. 

No eixo de saúde ocupacional, a Cogna 
criou um Comitê de Saúde, órgão inter-
no que reúne representantes de todas 
as unidades de negócio e busca aprimo-
rar as estratégias de saúde para todos 
os colaboradores.  

Em 2021, seguimos monitorando os co-
laboradores com Covid-19 até sua plena 
recuperação e realizamos um censo para 
acompanhar o andamento da vacinação 
entre o público interno. 

Todos os trabalhadores (colaboradores e 
terceiros) são considerados na política de 
saúde e segurança. Terceiros devem cum-
prir os requisitos legais e exigências com-
plementares da Cogna, incluindo o envio 
de evidências desse cumprimento previa-
mente ao início da prestação de serviços.
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>>>>>
AMBIENTE SEGURO 
GRI 403-9, 403-10
Para garantir o engajamento de todos 
os colaboradores com a segurança, des-
de o primeiro momento, os recém-con-
tratados realizam e-learning de saúde e 
segurança na Universidade Corporati-
va e recebem orientação para reportar 
qualquer situação de risco às equipes 
de Serviço Especializado em Engenha-
ria de Segurança e em Medicina do Tra-
balho (SESMT) ou à Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA).

Os principais acidentes envolvem aci-
dentes de trajeto, de colisões de trânsi-
to. Os perigos nos locais de trabalho são 
identificados por meio do Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR) e mo-
nitorados constantemente via mapa de 
risco e inspeções nos locais de trabalho. 
Os principais perigos mapeados envol-
vem acidentes relacionados aos times 
operacionais de manutenção e facilities 
e questões ergonômicas nas atividades 
administrativas e operacionais. Os cola-

boradores contam com Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) e treina-
mentos de orientação.

Para trabalhadores terceirizados são 
exigidos no início das atividades as do-
cumentações de atendimento a itens 
obrigatórios. Os times de gestão de ter-
ceiros e SESMT validam a documenta-
ção para atividades de alto risco, como 
trabalho em altura, obras, eletricidade e 
máquinas pesadas.

Os indicadores de saúde e segu-
rança estão relatados em Informa-
ções complementares.

Mindfulness 
para promover 
bem-estar
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EXPERIÊNCIA  
DO CLIENTE 
GRI 103-2, 103-3

Ciência na aprendizagem  
(Science in Learning)  >>> 59
Qualidade do ensino >>> 68

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE



S
omos orientados pelo foco 
no cliente e pelo objetivo de 
nos tornarmos o parceiro úni-
co da escola. Para isso, bus-
camos estabelecer relacio-

namentos de longo prazo e monitorar 
continuamente as condições das esco-
las, desenvolvendo produtos e serviços 
de forma dinâmica.

Esse acompanhamento é feito por equi-
pes dedicadas, especialmente pelos 
consultores e assessores pedagógicos, 
profissionais que acompanham o relacio-
namento com as escolas, compreendem 
suas demandas e oferecem as melhores 
soluções em educação core e conteúdo 
complementar. Nossos serviços são oti-
mizados por processos e controles de 
big data geridos por equipes dedicadas 
de business intelligence e inside sales, 
que acompanham mais de 17 mil escolas 
todos os anos para ter uma visão abran-
gente do mercado privado de ensino. 

Cada área da Vasta tem sua responsabi-
lidade relacionada ao atendimento das 

demandas dos nossos clientes, incluindo 
operações digitais, experiência do aluno e 
do cliente, produtos e operações acadê-
micas. A orientação é feita por metas rela-
cionadas à satisfação dos clientes (NPS).

>>>>>
SATISFAÇÃO DAS ESCOLAS  
E DOS ALUNOS
Em 2021, consolidamos nossa liderança 
no tráfego web de educação básica em 
48,4%. Nossos indicadores reportam que 
aproximadamente 60% dos professores 
usaram o Plurall, toda semana em boa 
parte do ano. E o acesso dos alunos  fi-
cou em torno de 50%. No que tange a sa-
tisfação dos professores, coordenadores 
e diretores, temos 4,01, na escala likert, 
significando que gostam da plataforma.

Para 2022, após as reestruturações in-
ternas, criamos a área de CX (Costumer 
Experience) para mapear, integrar e apri-
morar toda a jornada do cliente, propor-
cionando uma visão holística de todas 
as etapas do atendimento, desde o mo-
mento da prospecção até o pós-venda, 

Mapear, 
integrar e 
aprimorar toda 
a jornada do 
cliente
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empoderando o cliente com pesquisas 
de satisfação e indicadores ao longo da 
jornada. Além disso, houve a criação de 
comitês de melhoria contínua de atendi-
mento, como comitê de clientes, executi-
vos e colaboradores, para que possamos 
capturar os feedbacks.

Essa área terá como objetivo principal 
estudar todos os dados de navegabilida-
de e necessidade de cada usuário, seja 
aluno, professor e/ou escola, para que 
possamos buscar nos aproximar cada 
vez mais dos nossos clientes e estar pre-
parados para atendê-los como parceira 
integral da escola, evoluindo no cross sell 
e upsell de produtos e experiências mais 
aderentes à realidade de cada cliente – 
de modo a gerar resultados sustentáveis 
para nossa Companhia. 

Aplicamos, em 2021, 193.939 Simulados 
SOMOS Enem, sendo que o mesmo alu-
no pode ter feito uma ou sete edições. 
Para se ter ideia dessa volumetria, o 
MEC/INEP em 2020 colocou apenas 

>>>>>
MAIS APROVAÇÕES

Uma maneira de medirmos a efetividade de nossos sistemas de ensino é 
acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos das escolas parceiras no 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem1).

Destaques nas melhores universidades brasileiras:

• 1º Lugar em medicina nas universidades públicas:  
USP (Fuvest/SISU), Unifesp e UFRJ;

• Liderança em aprovações na USP:  
1.487 aprovados, sendo: 100 em Medicina, 93 na FEA,  
86 em Direito, 246 em Engenharia, 28 na FAU e 38 na ECA*;

• Mais de 930 aprovados na Unesp  
(Universidade Estadual Paulista), 99% das carreiras.

• Unicamp (Universidade Estadual de Campinas):  
381 aprovados; um em cada três aprovados é de escolas  
que utilizam o Sistema de Ensino Anglo.

*Todas são faculdades da Universidade de São Paulo (USP): FEA (Faculdade de Economia e 
Administração); FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo) e ECA (Escola de Comunicações e Artes).

cerca de 30 mil alunos, e nossa maior 
edição teve 42.647, o que mostra a rele-
vância e engajamento da nossa platafor-
ma no apoio da rede escolar. 

Nosso projeto de marketing, solução que 
entregamos às escolas parceiras, teve 
aumento de 25% na quantidade de es-
colas em relação a 2020. Nesse projeto 
foram criadas mais de 4,2 mil peças de 
comunicação e 650 campanhas. O índice 
de satisfação do projeto é de 98%, com 
NPS de 83% em relação a EMME para to-
dos os selos.

Para nossa central de relacionamento, 
de cada dez ligações, oito tiveram a so-
licitação atendida e com nota 9, na es-
cala CSAT.

A SOMOS também é líder nacional nas 
aprovações de grandes universidades 
(veja box ao lado). 

Em 2021, implementamos pela primei-
ra vez uma avaliação institucional que 
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envolve todas as nossas marcas. Com 
a participação de professores, alunos e 
famílias, a pesquisa coletou a percepção 
sobre os materiais e sistemas de ensino 
e incluiu uma ampla gama de questões, 
como a existência de bullying na escola 
e o envolvimento das famílias na edu-
cação do aluno. O desafio agora é fazer 
com que essas informações sejam ana-
lisadas e se traduzam em orientações 
válidas para as assessorias pedagógicas 
dos selos que atendem as escolas e para 
as próprias equipes pedagógicas e de 
gestão das instituições de ensino que 
adotam os nossos produtos e serviços.

>>>>>
APOIO PARA AS ESCOLAS
Acreditamos que as escolas são nossas 
parceiras e que, a partir de um conjunto 
abrangente de soluções educacionais, 
elas são capazes de melhorar seus resulta-
dos acadêmicos e promover a excelência 
e o sucesso de seus estudantes. Atende-
mos a todo o ecossistema escolar, ofe-
recendo serviços em diferentes frentes, 
com sistemas de ensino diversificados e 

reconhecidos no mercado, que melhoram 
a qualidade acadêmica. Também oferece-
mos ferramentas para aperfeiçoamento 
do desempenho operacional e financeiro 
das escolas por meio de serviços de ges-
tão escolar, como o e-commerce da Livro 
Fácil, gestão financeira e de matrículas e 
marketing digital, entre outros.

Em 2021, constituímos a Diretoria Pe-
dagógica, que tem um olhar transversal 
para todas as marcas e suporte para a 
transição digital em todos os sistemas 
de ensino. Também é papel da diretoria 
reforçar o apoio às escolas para que ace-
lerem a adoção de recursos digitais e a 
implementação de aprendizados adqui-
ridos nos estudos de ciência da aprendi-
zagem (Science in Learning). Esses são 
conhecimentos emergentes e complexos 
que implicam mudanças de processos, 
rotinas e mesmo na cultura da escola, que 
pode contar com o acompanhamento e a 
proximidade da Vasta para conduzir esse 
processo. Isso inclui, por exemplo, ajudar 
a escola a compreender as necessidades 
de mudança, como a preparação das 
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equipes para análise de dados fornecidos 
pela plataforma sobre aprendizado dos 
alunos ou a criação de protocolos pe-
dagógicos baseados em conhecimentos 
da neurociência sobre o nível de atenção 
dos alunos em sala de aula.

A Direção Pedagógica coordena um ci-
clo de gestão de qualidade, garantindo 
um planejamento inicial dos conteúdos, 
metodologias e recursos em consonân-
cia com os documentos oficiais e neces-
sidades de formação do mundo atual, 
ajudando a organizar a implementação 
desses materiais nas escolas ao oferecer 
suporte de formação, analisando os re-
sultados das avaliações de forma com-
parativa e sugerindo melhorias contínuas 
para as escolas parceiras e também para 
os processos internos de produção de 
conteúdo, metodologias e recursos.

>>>>>
CIÊNCIA NA 
APRENDIZAGEM 
(SCIENCE IN 
LEARNING) 
GRI 103-2, 103-3

Nosso Learning Science Lab, o depar-
tamento de ciência para aprendizagem, 
investe em pesquisas com cientistas 
conceituados no Brasil e internacionais 
para gerar evidências científicas e de-
senvolver soluções pedagógicas mais 
eficientes, alinhadas com as demandas 
da atualidade e do futuro e que, de fato, 
contribuam para o desenvolvimento 
pleno dos estudantes.

Apoiamos a Rede Nacional de Ciência 
para a Educação (Rede CpE) – a Vasta é 
uma das mantenedoras da rede de pes-
quisadores, e a única do segmento da 
educação – e também somos distribui-
dores exclusivos no Brasil das tecnolo-
gias do BrainCo, startup criada no Har-
vard Innovation Labs para desenvolver 
produtos baseados em neurociência e 

elaborar novas aplicações para a tecno-
logia de ondas cerebrais. GRI 102-12

Em um projeto piloto, estamos apro-
fundando nosso conhecimento sobre 
a percepção e o engajamento dos alu-
nos durante as aulas. Iniciada em 2020, 
a pesquisa foi ampliada em 2021, com a 
retomada das aulas presenciais. O núme-
ro de turmas e o período de observação 
foram ampliados. Os mais de 400 estu-
dantes do 7º ano do ensino fundamental 
e da 1ª série do ensino médio usam um 
headband para captar a atividade cere-
bral por meio de um algoritmo desen-
volvido pela Nasa que traduz as ondas 
cerebrais em dados sobre os estados de 
atenção e foco dos alunos.

Doze escolas participam do projeto, lo-
calizadas nos estados de São Paulo (9), 
Paraná (1), Mato Grosso do Sul (1) e Rio 
Grande do Sul (1). A experiência foi con-
cluída em dezembro e seus dados estão 
sendo analisados. Entre os objetivos, o 
estudo quer saber se o engajamento dos 

Soluções 
pedagógicas 
mais eficientes, 
alinhadas às 
demandas da 
atualidade e  
do futuro

estudantes muda no ensino presencial e 
no on-line, ou entre os turnos da manhã 
e da tarde e os impactos das diferentes 
estratégias pedagógicas utilizadas pelo 
professor em sala de aula. 
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Segundo dados de uma pesquisa do Insti-
tuto Gallup, de 2018, alunos engajados têm 
2,5 vezes mais probabilidade de se saírem 
bem na escola e 4,5 vezes mais chances de 
ter esperança no futuro do que seus cole-
gas ativamente desinteressados. Estamos 
convencidos de que o engajamento do 
aluno nas aulas e nas atividades propostas 
é um primeiro passo para a aprendizagem. 
Superar percepções e utilizar evidências 
sobre os melhores formatos e estratégias 
de aulas para aumentar esse engajamento, 
em nosso entendimento, pode promover 
grande impacto na educação brasileira. 
Por essa razão, não apenas seguimos com 
as pesquisas, mas também apoiamos – via 
Rede CpE – iniciativas científicas na área. 

O apoio da Vasta à CpE contribui ainda 
para avançar o conhecimento científico e 
ajudar a enfrentar desafios como a miti-
gação dos impactos da pandemia na edu-
cação, desenvolvimento de software de 
aceleração de leitura para crianças dislé-
xicas, o impacto do sono e do horário de 
início das aulas na aprendizagem, entre 
outros temas. 

>>>>>
CIÊNCIA DE DADOS 
Também faz parte das iniciativas de 
Science in Learning as análises dos da-
dos gerados pelo Plurall. Com infor-
mações produzidas ao longo do uso 
da plataforma pelos alunos, realizamos 
avaliações transversais e comparativas, 
que auxiliam professores e escolas na 
identificação de forças e fraquezas pe-
dagógicas. Os dados passam por mé-
todos analíticos e se tornam evidências 
tanto das nossas ofertas educacionais 
como das escolas (leia mais em Princi-
pais diferenciais do Plurall).

Todos os dados gerados nas avaliações 
são compartilhados com as escolas para 
melhorar o uso que fazem das nossas 
ferramentas, superarem lacunas concei-
tuais e desenvolverem habilidades, além 
de gerar oportunidades de melhoria 
contínua dos nossos materiais e serviços.
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>>>>>
LEARNING BOOK: NOVO JEITO DE 
ENSINAR E APRENDER

O Learning Book é um serviço completo 
para inserir a escola na transformação 
digital de forma segura e prática, garan-
tindo qualidade de ensino. 

No lugar de livros e apostilas, o progra-
ma oferece computadores com acesso 
ao Plurall e conteúdo pedagógico de 
excelência. Isso significa mais do que 
trocar o meio físico pelo digital. Com 
o Plurall, os alunos desfrutam da nos-
sa experiência de aprendizado digital, 
aprimorada, envolvente e completa, 
com ferramentas e conteúdos comple-
mentares (leia mais em Principais dife-
renciais do Plurall). 

O Chromebook, fornecido em comoda-
to pela Lenovo, é apropriado e seguro 
para alunos e professores, tem licença 
Google Chrome Education  Upgrade, e 
controle centralizado de acesso a sites 
de pesquisas na internet.

Para que a transformação digital seja 
efetiva, o Learning Book também con-
ta com uma trilha de formação para 
professores,  letramento digital para os 
alunos, palestras para as famílias e en-
contros com especialistas para a equipe 
de gestão pedagógica, a fim de discu-
tir as melhores práticas e estratégias da 
escola digital. Como ganho adicional, a 
iniciativa também reduz a necessidade 
de materiais pedagógicos impressos e, 
consequente, o consumo de papel.

Lançado no fim de 2020, o Learning 
Book está  disponível para os Sistemas 
de Ensino Anglo, pH e Pitágoras e para 
a  plataforma educacional  PAR,  encer-
rando 2021 com 20 mil alunos partici-
pantes (103 escolas). 

As escolas que aderem ao Learning 
Book podem receber a certificação Es-
cola Digital SOMOS, reconhecida pelo 
Google For  Education, para destacar 
instituições de ensino compromissadas 
e engajadas com uma experiência de 

aprendizagem digital inovadora. A Vas-
ta é a primeira empresa no mundo a ter 
uma certificação de educação conjunta 
com o Google.

>>>>>
PLURALL STORE
A Vasta conecta as escolas parceiras a 
edtechs de todo o mundo, que oferecem 
educação digital, metodologias inova-
doras e desenvolvimento de habilidades 
da atualidade e do futuro. Lançado em 
2021, o Plurall Store é um marketplace 

Experiência  
de aprendizado 
digital, envolvente 
e completa
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de soluções complementares para ensi-
no disponibilizado dentro do ambiente 
do Plurall.

O catálogo é extenso e diversificado, 
com opções intracurriculares ou ex-
tracurriculares, podendo ser aplicadas 
no contraturno escolar, sempre alinha-
das à Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e adequadas para todas as eta-
pas da educação básica, em habilidades 
e áreas como:

• Esportes
• Letramento digital 
• Educação financeira
• Matemática
• Laboratórios
• Redação
• Metodologia por projetos
• Olímpiadas
• Inglês 

As metodologias e práticas também são 
diversificadas. Entre os exemplos estão o 

Matific, uma plataforma que utiliza gami-
ficação para o ensino da matemática para 
educação infantil e ensino fundamental 
oferecida por uma organização interna-
cional, e o Geppetto, que utiliza jogos e 
outras atividades lúdicas para o ensino do 
inglês para alunos do ensino fundamen-
tal. Por meio de tecnologia adaptativa e 
inteligência artificial, o sistema orienta a 
trilha de estudo do aluno conforme seu 
desempenho. Há ainda opções de treina-
mento para preparação para olimpíadas 
de ciências e outros eventos de perfor-
mance e a utilização da gamificação no 
ensino de educação financeira.

As escolas escolhem os serviços com-
plementares de acordo com seu proje-
to educativo. Algumas soluções já estão 
disponíveis com o sistema de ensino 
contratado. Em outros casos, as insti-
tuições podem fazer a contratação das 
soluções separadamente.

É por meio da Store que também estão 
disponíveis os primeiros serviços volta-

dos diretamente para alunos e suas fa-
mílias, o Meu Prof e o Plurall Adapta.

Além do marketplace de soluções com-
plementares, oferecemos às escolas 
desde 2017 o Livro Fácil, e-commerce 
exclusivo para venda de livros escolares 
diretamente às famílias, por indicação 
das escolas, que definem as editoras 
com quem querem trabalhar, dentro e 
fora do portfólio da Vasta. A ferramenta 
facilita a gestão da venda e a logística 
dos livros e se torna mais um diferencial 
para as escolas, possibilitando que elas 
priorizem sua atividade central, o ensi-
no a seus alunos. 

Livro Fácil 
+ de 400 editoras 
parceiras
90 mil alunos 
atendidos
Entrega em todo 
o Brasil
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>>>>>
PROFS: APOIO AOS PROFESSORES

Inspirada pela cultura de escolas e edu-
cadores que não somente ensinam, 
mas também aprendem, a platafor-
ma  PROFS para  formação continuada 
de educadores está disponível para 120 
mil professores de escolas parceiras pri-
vadas e 245 mil professores da rede pú-
blica (que utilizam materiais do Progra-
ma Nacional do Livro Didático – PNLD 
das editoras da Vasta de forma gratui-
ta). Nos últimos dois anos, 14 mil profes-
sores privados e 26 mil professores da 
rede pública acessaram nossos cursos 
EAD. Durante a pandemia, a plataforma 
contribuiu fortemente para que os edu-
cadores se mantivessem atualizados. 

O PROFS apoia as escolas e os educa-
dores em seu processo de atualização 
em um mundo de rápidas transforma-
ções, disseminando novas metodolo-
gias e novos recursos, além de oferecer 
material prático para auxiliar na amplia-
ção do repertório didático e incorporar 

descobertas de pesquisas sobre ciência 
da aprendizagem realizadas pela Vasta 
e seus parceiros. Os programas on-line 
de melhoria contínua  diferem do mo-
delo usual de  e-learning,  baseado na 
transmissão passiva de conhecimentos. 
O conteúdo é distribuído em diferentes 
mídias e formatos, como plataforma de 
ensino a distância, atividades interati-
vas, podcasts e e-books, além de contar 
com ampla bibliografia de apoio.

Também realizamos uma série de eventos 
on-line, disponíveis para todos os profes-
sores com acesso ao PROFS. Em 2021, a 
programação incluiu lives e oficinas sobre 
ensino híbrido, mulheres na ciência, edu-
cação inclusiva, liderança criativa, ferra-
mentas digitais de aprendizagem, uso 
de neurociência e inteligência artificial, 
interdisciplinaridade e aprendizagem por 
projetos, entre outros temas. 

A curadoria dos conteúdos é feita pela 
Diretoria Pedagógica da Vasta e con-
sidera orientações oficiais e também 

Curadoria de 
conteúdo para 
educadores

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021  63

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE



tendências educacionais mundiais. O 
acervo é retroalimentado por sugestões 
recebidas dos próprios educadores e 
gestores educacionais. Entre os cursos 
disponíveis estão  temas contemporâ-
neos e de vanguarda, como letramento 
digital, fake  news, estimulação  neuro-
cognitiva, metodologias ativas, entre ou-
tros. Para estimular a inclusão, o PROFS 
também oferece formações em Libras 
(Língua Brasileira de Sinais) e em ensi-
no bilíngue para surdos e cursos prá-
ticos para os professores trabalharem 
em sala de aula com alunos autistas e 
outras necessidades especiais. 

O programa serve ainda para que os pro-
fessores conheçam todos os recursos 
disponíveis na plataforma Plurall, como o 
uso de dados de avaliações e atividades 
dos estudantes na plataforma para aten-
dê-los de forma personalizada e melhorar 
os processos de ensino e aprendizagem.

Além de apresentar grande varieda-
de de temas e cursos para todas as 
áreas de conhecimento, com diferentes 

cargas horárias, o PROFS está se tor-
nando uma comunidade de troca de 
experiência entre os seus mais de 14 
mil professores usuários por meio do 
PROFS em Rede. 

Também realizamos eventos periódicos 
sobre grandes temas da educação, tais 
como uso de tecnologias digitais na 
educação, metodologias ativas, neu-
rociências, educação inclusiva, cultura 
maker, olimpíadas científicas, avalia-
ções, entre outros.

Em 2021, foi criada a iniciativa Docên-
cia Negra, um espaço permanente para 
dar visibilidade a ações pedagógicas de 
professores negros e negras. O objetivo 
é valorizar quem promove a educação 
antirracista por meio de projetos peda-
gógicos, atividades escolares, sequên-
cias didáticas, produções de conteúdo 
e iniciativas criativas diversas. Acredi-
tamos que a educação tem um papel 
fundamental na transformação da reali-
dade de opressão histórica de negros e 
negras no país.

Eventos periódicos debatem 
grandes temas da educação

Para a escola, o PROFS se torna uma 
plataforma complementar para que 
ela garanta a formação continuada dos 
seus professores. Na plataforma, as es-
colas podem planejar trilhas de cursos a 
serem percorridas por seus professores 
dentro do ambiente digital. 
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>>>>>
AUXÍLIO NA PANDEMIA
Com a continuidade da pandemia em 
2021, mantivemos abertos cursos e for-
mações para professores das escolas pú-
blicas, com acesso ilimitado aos nossos 
conteúdos. Disponibilizamos mais de 30 
cursos on-line gratuitos e certificados, 
cada um com 30 horas de duração. O 
material, prático, ajuda na ampliação de 
repertório didático, especialmente rela-
cionado a competências tecnológicas.

>>>>>
PROFESSORES RECEBEM APOIO DA CIÊNCIA  

Lançado em 2020, o curso sobre estimulação neurocognitiva 
em sala de aula produzido em parceria com a Rede Nacional de 
Ciência para Educação (CpE) foi aberto a todos os professores 
da rede pública do Brasil, independentemente do tipo de ado-
ção do PNLD. O curso dissemina estratégias de aprendizagem 
mediadas pelo professor para o desenvolvimento potenciali-
zado de funções do cérebro como planejamento, metacogni-
ção, criatividade e memória de trabalho, entre outros, para a 
educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental.

Uma nova formação explorando o conhecimento científico 
aplicado à educação está em desenvolvimento e deve ser 
lançada em 2022. 

No segundo semestre de 2021, criamos um programa espe-
cífico de lives para divulgar a neurociência, convidando es-
pecialistas para falar sobre aspectos ligados ao tema. Foram 
quatro lives, que tiveram mais de 6 mil visualizações e foram 
replicadas em nossas redes sociais para aumentar seu alcan-
ce a professores e demais interessados.

Estimulação 
neurocognitiva 
em sala de aula
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FORMAÇ ÃO PAR A PROFESSORES DE ESCOL AS 
PARCEIR AS E REDE PÚBLIC A

EDUCADOR NOTA 10
O Prêmio Educador Nota 10 premia 
professores das redes pública e pri-
vada de todo o Brasil com práticas 
inovadoras de ensino e aprendizagem 
em sala de aula e na escola. Somos 
patrocinadores da iniciativa como 
forma de reconhecimento e incentivo 
à profissão, e promoção de boas prá-
ticas de ensino.  GRI 102-12

+  de 290 mil  
visualizações 
de conteúdo

+ de 13 mil  
escolas envolvidas

14 mil 
professores 
cursaram o PROFS 

40 cursos 
de formação 

16  eventos 
on-line  

30 e-Books, 31 vídeos,  

4 podcasts e 85 artigos 
+ de 40 mil 
certificações 
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>>>>>
APOIO PARA OS ALUNOS 
E SUAS FAMÍLIAS

O avanço no uso do Plurall pela comuni-
dade escolar abriu novas possibilidades 
de serviços e soluções mais completas 
para as escolas e as famílias. Em 2021, 
lançamos dois produtos destinados di-
retamente a alunos e professores, os 
primeiros serviços B2C da Vasta.

O Meu Prof conecta alunos que neces-
sitam de aulas de reforço escolar à rede 
de professores cadastrados na platafor-
ma e que oferecem esse tipo de servi-
ço. No Plurall Adapta, o foco é o ensino 
adaptativo, em que o aluno trilha seu 
caminho de aprendizagem e a platafor-
ma identifica e sugere os novos conte-
údos baseada nos principais gaps de 
aprendizagem de forma personalizada. 

Por meio do Plurall e de todos os ser-
viços disponibilizados, acreditamos que 
geramos impacto positivo também para 
as famílias, que recebem o benefício de 

uma educação de alta qualidade, oti-
mizando seu tempo e diminuindo suas 
preocupações. Ao lado da escola, via-
bilizamos uma experiência de aprendi-
zado digital, que vai além do currículo 
básico, com ferramentas de conteúdos 
complementares, como idiomas, habi-
lidades socioemocionais para uma for-
mação integral.

Também fornecemos acesso a dados de 
desempenho dos alunos, o que gera per-
cepções e análises sobre seu progresso, 
a fim de direcionar as áreas de cresci-
mento e desenvolver planos de ensino 
com o objetivo de fornecer aprendiza-
gem personalizada.

Dois produtos 
lançados para alunos 
e professores
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QUALIDADE DO ENSINO
GRI 103-2, 103-2

N
ossa relação primeira com 
nossos clientes se dá a par-
tir da adoção de materiais 
e serviços que desenvolve-
mos e distribuímos. Busca-

mos produzir conteúdo que aumente o 
engajamento dos alunos, com estética e 
linguagem simples e inovadoras e que 
correspondam ao rigor conceitual e di-
dático essencial para a aprendizagem. 

A elaboração dos nossos materiais en-
volvem equipes multidisciplinares que 
se pautam por orientações oficiais, 
como a Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC), uma série de diretrizes esta-
belecidas pelo Plano Nacional de Educa-
ção, além de concepções pedagógicas 
em linha com tendências mundiais em 

educação e avaliações periódicas pa-
rametrizadas por exames nacionais e 
coleta de experiências dos usuários. As 
soluções complementares também pas-
sam por avaliações.

Para promover o melhor uso dos nos-
sos materiais e serviços e aumentar o 
desempenho das escolas parceiras tam-
bém realizamos capacitações para os 
gestores e professores (leia mais em 
Comunidade PROFS). 

Monitoramos a qualidade de toda a 
nossa produção a partir de instrumen-
tos mensuráveis e comparáveis, com 
indicadores que permitem ajustes cons-
tantes nas ofertas e no relacionamen-
to. Cada selo tem o seu head pedagó-

>>>>> 

Provas
de conceito monitoram 
a qualidade a cada 
etapa de elaboração
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gico, responsável pela qualidade dos 
materiais didáticos e dos resultados de 
desempenho de cada sistema de ensi-
no. O material ainda passa por provas 
de conceito realizadas em cada etapa 
de elaboração. Uma área de qualidade 
faz uma checagem por amostragem de 
todo o conteúdo final. 

>>>>>
CANAIS DE ATENDIMENTO
O Plurall tem uma área para comunica-
ção dos usuários – alunos, educadores 
e gestores da escola – e uma central de 
relacionamento, que recebem feedback 
sobre nossos materiais e ferramentas.

Mantemos um processo de consolida-
ção de erros relatados na Central de 
Relacionamento, pela assessoria e por 
nossa plataforma digital Plurall. A área 
avalia as manifestações e, quando o 
erro é confirmado, é produzida e divul-
gada uma retificação. A forte conexão 
com a tecnologia também permite que 
o conteúdo seja atualizado de manei-

ra mais dinâmica. No ciclo seguinte, o 
material é reimpresso com as corre-
ções e atualizações.

Por fim, a ouvidoria é o canal que aten-
de manifestações em segunda instân-
cia, quando o tema não foi soluciona-
do no primeiro atendimento, ou para 
denúncias relacionadas a comporta-
mentos contrários ao estabelecido por 
nosso código de conduta, que está 
disponível para todos os públicos (leia 
mais em Governança).

Processo 
consolidado 
para relato de 
erros
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>>>>>
EDUCAÇÃO PARA A 
SUSTENTABILIDADE

Também consideramos parte do nos-
so papel estimular o conhecimento so-
cioambiental, confirmando o potencial 
transformador da educação. Buscamos 
utilizar nossa expertise e estrutura de en-
sino para ampliar a consciência de alunos 
e professores em temas socioambientais. 

Todos os sistemas de ensino mantêm 
conteúdos relacionados a meio ambien-
te e educação ambiental,  em todos os 
anos escolares. Além disso, nossos ma-
teriais didáticos se mantêm alinhados às 
diretrizes dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) e da Base Nacional 
Curricular Comum (BNCC), que con-
sideram a educação ambiental como 
tema transversal e que deve estar pre-
sente em diferentes disciplinas. 

Na BNCC, uma das competências gerais 
– Responsabilidade e cidadania – insere 
a sustentabilidade como um dos eixos a 
serem trabalhados com os estudantes. 
Como exemplo, podemos citar os mate-
riais didáticos das coleções Teláris (edi-
tora Ática), para o ensino fundamental, 
e Conecte (editora Saraiva), para o ensi-
no médio: em média, 11% dos conteúdos 
de Ciências e Biologia são diretamente 
relacionados à sustentabilidade e ao 
meio ambiente.

Questões como respeito à diversidade 
e consumo consciente também estão 
inseridas nos materiais pedagógicos de 
forma multidisciplinar. 

Em soluções complementares, o STEM 
Connect – Discovery Education promo-
ve discussão dos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) e demandas 
da sociedade. O Líder em Mim trabalha 
a cidadania como um todo.

Todos os sistemas 
de ensino têm 
conteúdos 
ambientais
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NOSSO 
IMPACTO NA 
SOCIEDADE 
GRI 103-2, 103-3

NOSSO IMPACTO NA SOCIEDADE



A 
nossa principal contri-
buição com a sociedade 
é por meio dos produtos 
e serviços de excelência 
que oferecemos às es-

colas e aos estudantes para ajudá-los 
a alcançar sucesso na carreira profis-
sional. Por intermédio do Instituto SO-
MOS, também mantemos o compromis-
so com a democratização do acesso à 
educação, à leitura e às competências 
do futuro para jovens em situação de 
vulnerabilidade social em todo o Brasil. 
Outro fator de geração de valor para a 
sociedade é o compartilhamento gra-
tuito de muitas das melhores práticas 
em educação que adquirimos por meio 
de nossa experiência no ensino privado 
com escolas e professores da rede pú-
blica brasileira.

Em 2021, trabalhamos na formalização 
das novas diretrizes e revisamos as po-
líticas de Doações e Investimento Social 
Privado para atualizar procedimentos e 

incluir os processos de patrocínios di-
retos e doações, oficializando os fluxos 
e dando mais autonomia às áreas. As 
doações seguem um fluxo de aprova-
ção de impacto social e compliance e 
passam pela avaliação da Gerência de 
Sustentabilidade, vinculada à Diretoria 
de Relações Institucionais e de Susten-
tabilidade da Cogna. 

>>>>>
INSTITUTO SOMOS
Criado em 2017, o Instituto SOMOS 
acredita que a educação tem o poder 
de mudar o mundo e espera contribuir 
para o desenvolvimento de uma socie-
dade mais igualitária, com a geração 
de oportunidades para todos que con-
fiam no poder da educação e desejam 
se tornar agentes de transformação da 
própria vida.  

Braço social da Vasta, o Instituto 
SOMOS teve sua estratégia revisada 
em 2021 para garantir o alinhamento à 

Plataforma de Impacto Social. Ao mes-
mo tempo, mantivemos a essência da 
organização, baseada em três pilares 
(veja em Pilares de atuação). Organi-
zação social sem fins lucrativos, o Ins-
tituto é coordenado pela Gerência de 
Sustentabilidade, vinculada à Diretoria 
de Relações Institucionais e de Susten-
tabilidade da Cogna. A revisão também 
reforçou as rotinas de governança, de-
terminando reuniões periódicas com a 
alta liderança da Vasta e a elaboração 
de políticas próprias para normatizar a 
aplicação dos recursos, incluindo po-
líticas de doação, patrocínio e leis de 
incentivo, com as áreas responsáveis e 
fluxos de aprovação definidos.

Orçamento 
é definido 
anualmente 
e tem origem 
em doações 
da Vasta
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LINHA DO TEMPO
 
>>>>> 2017 

 Criação do Instituto SOMOS.

  Lançamento da 1ª edição do So-
mos Futuro (ciclo 2018).

  Somos Educadores: cursinho pré-
-vestibular social com voluntários 
da Vasta lançado em São Paulo 
(SP) e Belo Horizonte (MG). 

>>>>> 2021 
  Lançamento dos pilares de atuação do Instituto  
(veja quadro na página a seguir).

  Somos Futuro: 2ª turma de Mentoria de Acolhimento e Habilidades 
Socioemocionais. 110 jovens do programa e voluntários.

   1ª turma de mentoria com foco em Profissão & Carreira. 73 jovens do 
programa e voluntários envolvidos.

   Lançamento da nova marca do programa Somos Futuro.

>>>>> 2018 
 Somos Futuro (ciclo 2019).

  Jornada da Ética: concurso cultu-
ral para ensino médio de escolas 
públicas, incluindo formação on-
-line para professores e alunos e 
desenvolvimento de projeto para 
melhorar espaços que ocupavam.

  Projeto Studium: cursinho pré-
-vestibular voluntário, com aulas 
on-line e oficinas presenciais.

>>>>> 2019 
 Somos Futuro (ciclo 2020).

   Lançamento do programa de vo-
luntariado do Somos Futuro.

>>>>> 2020 
 Somos Futuro (ciclo 2021).

  Formação da 1ª turma de Men-
toria com foco em Acolhimento 
e Habilidades Socioemocionais. 
195 jovens voluntários envolvidos.

>>>>>
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>>>>>
PILARES DE ATUAÇÃO

>>>>>
AVALIAÇÃO DE IMPACTO

A Vasta avalia os efeitos positivos da atu-
ação do Instituto SOMOS por meio de 
um dos instrumentos mais completos de 
análise: o retorno social do investimen-
to (SROI, na sigla em inglês). A meto-
dologia reconhecida internacionalmente 
faz uma análise comparativa entre os 
recursos investidos e o seu retorno em 
benefícios sociais para a comunidade. E 
vai além da análise de resultados, apro-
fundando a compreensão sobre os im-
pactos, na prática, das iniciativas, confe-
rindo maior clareza sobre o potencial de 
valor gerado por ativos intangíveis.

A avaliação do SROI do Instituto SOMOS 
apontou que para cada R$ 1 aplicado 
pelo Instituto são gerados R$ 11,04 em 
benefícios para a sociedade. 

ALFABETIZAÇÃO  
& LETRAMENTO

ACESSO &  
DEMOCRATIZAÇÃO

TECNOLOGIA  
& INOVAÇÃO

  Contribuir com a alfabetização na 
idade certa por meio da leitura.

  Contribuir para que jovens em 
vulnerabilidade socioeconômica, 
independentemente da localidade, 
tenham acesso à educação.

  Contribuir para o debate da 
tecnologia e inovação aplicadas à 
educação.

  Capacitação de docentes da rede 
pública para incentivo à leitura.

  Disponibilização de livros e 
e-books gratuitos.

  Aceleração de jovens por meio 
do Somos Futuro.

  Apoio a organizações e 
projetos sociais.

  Disseminação de iniciativas on-line e 
gratuitas para alunos da rede pública.

  Capacitação de docentes da rede 
pública para competências do futuro.

  Disseminação de Boas Práticas em 
inovação social.
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U
m dos principais programas 
do Instituto SOMOS é o So-
mos Futuro, iniciativa de ace-
leração para alunos provin-
dos de escolas públicas, em 

que eles recebem bolsas de estudos in-
tegrais para cursarem o ensino médio em 
escolas particulares parceiras da Vasta. 

Os participantes também contam com 
materiais didáticos e paradidáticos, re-
forço escolar on-line, mentoria e acesso 
a toda a rede de apoio do programa, que 
inclui acompanhamento psicológico.

O programa é oferecido em 98 cidades 
brasileiras, e os alunos são escolhidos com 
base em seu desempenho escolar, renda 
familiar e história de vida. Colaboradores 
da Vasta e dos outros negócios da Cog-
na exercem um papel relevante na trilha 
formativa desses alunos, atuando como 

voluntários do programa. Eles participam 
como entrevistadores voluntários na eta-
pa de seleção dos candidatos e têm a pos-
sibilidade de acompanhar esses alunos ao 
longo da sua formação, como mentores 
voluntários. As mentorias são realizadas 
no 1º e 3º ano da bolsa – no primeiro ano, 
a atuação é focada na adaptação dos es-
tudantes à nova realidade, aos colegas e 
às rotinas da escola e no desenvolvimen-
to de competências socioemocionais; 
no último ano, a mentoria é dedicada ao 
planejamento de futuro e carreira. Esses 
voluntários recebem treinamento para o 
trabalho com os jovens, com atenção es-
pecial à saúde emocional dos bolsistas.

Ao longo de todo o período, os bolsistas 
também podem contar com apoio psi-
cológico, ofertado pela rede de faculda-
des da Kroton, empresa que também faz 
parte da holding.

Em 2020, a primeira turma do progra-
ma chegou ao final do ensino médio – 
o programa teve início em 2018 –  com 
uma taxa de aprovação de 28% em uni-
versidades públicas. Em 2021, 90 no-
vos bolsistas adentraram no programa, 
com bolsas que se iniciarão em 2022. O 
impacto socioeconômico do programa 
está avaliado em R$ 29 milhões.

SOMOS FUTURO GRI 103-2, 103-3
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Bolsistas em 2021

380 jovens 
beneficiados (593 
alunos desde o seu 
início, em 2018)

143 escolas 
parceiras

Perfil do bolsista

98 municípios, 
de 19 estados e 
no Distrito Federal

28% de taxa 
de aprova-
ção em uni-
versidades 
públicas

Gênero
 61% feminino
 39% masculino

Renda
 Renda familiar per capita de até dois salários-mínimos

  11% dos bolsistas são beneficiários do Bolsa Família 
(programa de transferência de renda para pessoas em situa-
ção de extrema pobreza e pobreza)

Raça/etnia
  62% brancos, 37% ne-
gros e pardos, 1% ama-
relos e indígenas

Escolaridade dos responsáveis
 25% não completou o ensino médio
 76% não completou o ensino superior
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 “O Somos Futuro foi muito 
importante para mim 
e para minha família. 
Eu não tinha esperança 
de ser aprovada na 
USP e agora me sinto 
muito enobrecida por 
essa conquista.”

 “Obrigada Instituto SOMOS  
por nos permitir sonhar!”
Eromilde Mesquita, mãe e responsável por bolsista

VOLUNTÁRIOS

107 
entrevistadores 
voluntários

196 

mentores  
voluntários

196 
bolsistas  
mentorados

 “Eu como tia e “mentora” durante 
o processo de tentativa de bolsa, 
quero agradecer profundamente 
a oportunidade dada a ela.  
Estamos muito felizes por ver essa 
menina tão dedicada poder ter 
uma possibilidade de vislumbrar 
um futuro muito melhor que o 
imaginado até então.”
Kizi Souza, tia e responsável por bolsista do programa

Valéria Gomes Cardoso,
fonoaudiologia-USP
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 “É uma experiência que quero ter por 
vários anos. Poder participar da vida 
de um adolescente, ajudá-lo a cons-
truir um projeto de vida, realizar es-
cuta empática, ajudar a construir 
uma inteligência emocional, não tem 
preço! É, de fato, viver educação em 
sua essência. Sou grata ao Instituto 
SOMOS por ter essa experiência.”

 “O voluntariado permite que possa-
mos contribuir para a melhoria da 
sociedade por meio da educação e 
das ações de sustentabilidade, em 
um programa estruturado e com 
um suporte para os alunos, para as 
escolas parceiras e para os próprios 
voluntários.”

 “É muito bom o sentimento de co-
laborar com os jovens a se perce-
berem incluídos e acreditarem no 
poder de atuação de cada um para 
a mudança da sua realidade.
Isso realmente é o que me motiva a 
responder sempre sim ao chamado 
do voluntariado.”

Edmara Monteiro da Silveira,  
assessora pedagógica

Ana Beatriz Ambrosano,  
assessora pedagógica

Francisco Odivaldo  
Teixeira Júnior,  
gerente de soluções  
educacionais

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021  78

NOSSO IMPACTO NA SOCIEDADE



O Instituto SOMOS articula a doação de 
materiais didáticos, paradidáticos e so-
luções pedagógicas para cursinhos co-
munitários e organizações sociais para 
crianças, jovens e adultos. 

>>>>>
LISTA DE ORGANIZAÇÕES 
PARCEIRAS

Projeto Resgate (Joinville/SC)

Fundação Roberto Marinho – Redes da 
Maré (Rio de Janeiro/RJ)

Cursinho FEA-USP (São Paulo/SP)

Cursinho EACH-USP (São Paulo/SP) 

Cursinho Mafalda (São Paulo/SP)

Cursinho Desafio (São Paulo/SP)

Fera Anglo Social (São Paulo/SP)

Instituto Verdescola (São Sebastião/SP)

Outras iniciativas

Doações de materiais para organizações:

 3.364 pessoas beneficiadas    

 R$ 3,6 milhões de impacto socioeconômico com materiais doados

 R$ 11,6 milhões de impacto socioeconômico com soluções pedagógicas

Impacto em 2021
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 “O Fera me ajudou 
muito, mudou a 
minha vida.” 
Bruna Soares, ex-aluna Fera que hoje 
cursa engenharia de produção na 
Escola Politécnica da USP

>>>>>
CURSINHO DO ANGLO
A marca Anglo Curso conta com o Fera 
Social, cursinho gratuito voltado a alu-
nos de escolas públicas de baixa condi-
ção socioeconômica, realizado na cida-
de de São Paulo. 

FER A SOCIAL

175 bolsistas em 2021

Mais de 900 pessoas 
beneficiadas desde 2016

Saiba mais em institutosomos

Aprovados na USP
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ECOEFICIÊNCIA
GRI 103-2, 103-3

ECOEFICIÊNCIA



A 
inclusão da ecoeficiência 
como um tema relevante 
para a gestão está em li-
nha com o compromisso 
da empresa de ter uma 

atuação responsável e evitar desperdí-
cios de recursos naturais.

Dentro deste tópico, monitoramos os 
principais indicadores relacionados à 
gestão ambiental em nossos negócios, 
incluindo o uso de materiais e resíduos, 
a eficiência energética e o uso de fontes 
renováveis, e a gestão das emissões de 
Gases de Efeito Estufa (GEE).

Iniciativas como a crescente digitaliza-
ção do nosso negócio também ajudam 
a reduzir o uso de recursos naturais, es-
pecialmente o papel utilizado nos ma-
teriais didáticos, e o impacto em emis-
sões de GEE com a distribuição em 
todo o Brasil. 

>>>>>
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A maior fonte consumidora de energia 
da Vasta é o Centro de Distribuição em 
São José dos Campos (SP). Também 
mantemos uma filial em Recife (PE), par-
te da cadeia logística de distribuição de 
livros e materiais didáticos para as mais 
de 5,6 mil escolas parceiras, em todos os 
estados do Brasil. 

O edifício sede da Companhia e o CD 
de São José dos Campos estão no mer-
cado livre de energia, com garantia de 
origem renovável da energia elétrica – 
o que representa 89% do consumo de 
energia da Vasta. 

Para gerar eficiência, o sistema de ilu-
minação do CD foi renovado e recebeu 
lâmpadas LED, de baixo consumo. Tam-
bém mantemos eletricistas 24 horas por 
dia na supervisão da instalação. 

De forma geral, o consumo de energia 
em 2021 foi de 6.195,40 GJ, ante o con-
sumo de 6.444,20 GJ em 2020, ou seja, 
4% menor, ainda que as operações te-
nham crescido em 2021 em função da 
flexibilização da pandemia. GRI 302-4

CONSUMO DE ENERGIA (GJ) 
GRI 302-1 

Eletricidade 6.195,4

Mercado cativo 664,1

Mercado livre 5.531,3

Não há consumo de combustíveis para geração de 
energia.

89% da energia é 
de fonte renovável

Desafio de 
reduzir efeitos 
das mudanças 
climáticas é 
responsabilidade 
conjunta da 
sociedade
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>>>>>
ÁGUA GRI 303-1
Mantemos uma gestão atenta do consumo de água nas instala-
ções e temos ampliado a automatização de processos de gestão 
ambiental para facilitar e agilizar a identificação de vazamentos, 
evitando desperdícios. 

Equipes de manutenção monitoram o CD de São José dos Cam-
pos (SP) 24 horas por dia para identificar vazamentos e coletas de 
amostras diárias de água para análise, conforme contrato existen-
te. Nas operações de logística, a água é utilizada para vestiários 
e banheiros. No CD de São José dos Campos também é utilizada 
para o restaurante.

CONSUMO DE 
ÁGUA (m3)
GRI 303-3, 303-4

2019 2020 2021

Captação 9.721,4 13.340,9 16.973,9

Descarte 6.805,0 9.338,6 11.881,7

1. O total é água doce, e o fornecimento ocorre via redes de saneamento.

2. Trata-se de uma estimativa, considerando que cerca de 30% do volume 
captado é consumo nos bebedouros e na cozinha.

>>>>>
EMISSÕES DE GASES DE 
EFEITO ESTUFA (GEE) GRI 305-1

Acreditamos que o desafio de acelerar a 
transição para a economia de baixo car-
bono e redução dos efeitos das mudan-
ças climáticas é uma responsabilidade 
conjunta da sociedade, dos negócios e 
dos governos. Por essa razão, nos com-
prometemos a aprimorar nossa gestão 
e avançar na mitigação dos impactos 
de energia e de emissões de gases de 
efeito estufa (GEE), dois fatores que 
contribuem para as mudanças no clima.

A Vasta faz parte do levantamento de 
emissões de GEE da Cogna, que reali-
zou seu primeiro inventário de carbono 
com dados de 2021. O levantamento es-
tava em conclusão no fechamento des-
te relatório e, ao ser concluído, o inven-
tário será divulgado no Registro Público 
de Emissões e no portal ESG da Cogna. 
O levantamento mapeia as principais 
fontes emissoras e considera os esco-
pos 1 (emissões diretas) e 2 (consumo 

de energia elétrica) de acordo com a 
metodologia GHG Protocol, a mais ado-
tada no mundo para esse fim.

Os resultados vão orientar a estratégia 
e os compromissos com a mitigação 
desses impactos. 
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INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES
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DETALHAMENTO DOS TEMAS MATERIAIS GRI 102-44, 102-46, 102-47, 103-1

MACROTEMA TEMA MATERIAL DESCRIÇÃO LIMITES DE IMPACTO

Educação
Inovação e 
transformação digital

Novos serviços tecnológicos, oferecendo uma plataforma completa e promovendo a transfor-
mação digital das escolas. Oferta de soluções e serviços digitais que empoderem os usuários 
para atingir seu potencial máximo e superar desafios impostos para a sociedade.

Impacta todos os públicos, visto que a ampliação de ofertas de 
serviços digitais depende de uma cadeia de valor especializada e 
inovadora, conectada à estratégia de negócio da empresa.

Qualidade da 
educação

Oferta de conteúdo educacional core de qualidade, como elemento de transformação 
individual e coletiva para um futuro mais sustentável.

Impacta todos os públicos, sendo elemento core e endereçado 
nos pilares estratégicos da Vasta.

Educação
transformadora 
e acessível

Ser agente de transformação da sociedade por meio da oferta de educação que aten-
da o aluno do século 21. Oportunidades para que os alunos desenvolvam seu potencial 
por meio de uma educação inclusiva, democrática e integral, visando a redução de 
desigualdades.

O impacto ocorre a partir da empresa, ao possibilitar a democrati-
zação da educação e com isso gerar benefícios tanto para o capi-
tal humano (indivíduo) quanto social (sociedade em geral).

Ciência na 
aprendizagem 
(Science in Learning)

União da pesquisa e tecnologia para compreender os aspectos que ditam a apren-
dizagem e, então, propor soluções baseadas em evidências científicas com base na 
neurociência, neuropedagogia, medicina, psicologia aplicada à educação, entre outras 
linhas de pesquisa.

O impacto ocorre a partir dos fornecedores, dependente de 
uma cadeia de valor especializada e inovadora, que potencia-
liza a estratégia do negócio e impacta diretamente as soluções 
disponíveis aos clientes.

Governança

Experiência do cliente

Avaliação e promoção da satisfação de clientes e usuários para melhorar continua-
mente a oferta de soluções educacionais e serviços digitais. Otimizar a experiência 
da escola-cliente. Aumentar o engajamento digital dos alunos, professores, gestores 
educacionais e famílias. 

O impacto ocorre dentro da empresa e com seus clientes, 
afetando o market share e os investimentos dos clientes com                
a empresa.

Segurança e 
infraestrutura de dados

Prevenção de vulnerabilidades de sistemas de informações que representam riscos à 
segurança de dados dos usuários.

Percorre toda a extensão da cadeia de valor, em especial clien-
tes, com impacto direto nos negócios à medida que a empresa 
avança na transformação digital.

Social Diversidade e inclusão Garantia de um ambiente de trabalho inclusivo, bem como da inserção de uma 
abordagem pedagógica e linguagem inclusiva no desenvolvimento de conteúdos 
educacionais.

O impacto ocorre a partir da empresa, que parte do olhar para 
seus colaboradores, mas extrapola suas fronteiras, contribuindo 
para maior representatividade da sociedade em geral.

Ambiental Ecoeficiência Gestão sustentável dos recursos naturais que envolvem o negócio, tais como redução 
de materiais e resíduos, eficiência energética e renovável, gestão das emissões de Ga-
ses do Efeito Estufa (GEE), entre outros.

O impacto ocorre em toda a extensão da cadeia de valor da 
empresa, desde aquisição de insumos sustentáveis, definição 
de produtos até a entrega das melhores soluções aos clientes.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021  85



GESTÃO DE PESSOAS
2019 2020 2021

COLABORADORES POR GÊNERO 

E TIPO DE JORNADA1 GRI 102-8
HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Período integral 761 829 730 820 701 783

Meio período 105 105 111 64 88 64

1. Conselheiros, aprendizes e estagiários não foram considerados no total de colaboradores.

COLABORADORES POR REGIÃO1 GRI 102-8 2019 2020 2021

Centro-Oeste 2 0 0

Nordeste 91 98 106

Norte 76 0 1

Sudeste 1.628 1.627 1.527

Sul 3 0 2

1. Conselheiros, aprendizes e estagiários não foram considerados no total de colaboradores.

COLABORADORES 
POR CARGO FUNCIONAL

2019 2020 2021

C-level 4 4 5

Vice-presidência 0 0 0

Diretoria 24 26 17

Gerência 88 100 112

Coordenação 128 120 111

Professores 116 72 60

Tutores 76 5 5

Administrativo/operacional 1.364 1.398 1.326

Total de empregados 1.800 1.725 1.636

OUTROS TRABALHADORES    

Aprendizes 8 15 18

Estagiários 44 20 20

Total de outros trabalhadores   38

TOTAL 52 35 1.674

Os cargos funcionais consideram a seguinte clas-
sificação:

• C-Level: CEO e colaboradores com reporte direto 
ao CEO, incluindo presidentes de negócios, vice-
-presidentes e diretores.  
• Vice-presidentes: todos os vice-presidentes sem 
reporte ao CEO. 
• Diretoria: diretores sem reporte ao CEO.

• Gerência: gerentes e gerentes seniores. 
• Coordenação: coordenadores e supervisores.
• Professores: integrantes do corpo acadêmico.
• Tutores: integrantes do corpo acadêmico.
• Administrativo/operacional: especialistas, auxilia-
res, assistentes e analistas.
• Estagiários e aprendizes não constam nos indica-
dores, exceto em casos específicos claramente si-
nalizados no indicador. 
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CONTRATAÇÕES E ROTATIVIDADE

GRI 401-1 

2019 2020 2021

Colaboradores 
contratados

Taxa 
de contratação

Taxa 
de rotatividade

Colaboradores 
contratados

Taxa 
de contratação

Taxa 
de rotatividade

Colaboradores 
contratados

Taxa 
de contratação

Taxa 
de rotatividade

Por gênero

Homens 420 48,5% 49,1% 161 19,1% 17,6% 231 29,3% 45,2%

Mulheres 901 96,5% 64,1% 272 30,8% 19,1% 226 26,7% 42,3%

Por faixa etária  

Menos de 30 anos 717 129,2% 87,4% 247 47,9% 26,7% 245 51,4% 52,2%

De 30 a 50 anos 534 49,9% 42,4% 169 16,2% 14,4% 193 19,2% 38,3%

Acima de 50 anos 70 40,0% 48,6% 17 10,4% 17,1% 19 12,3% 52,6%

TOTAL 1.321 73,4% 56,9% 433 25,1% 18,4% 457 27,9% 43,7%
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D I V E R S I DA D E 
GRI 405-1

2019 2020 2021

Gênero Faixa etária
Pessoas 

com 
deficiência

Gênero Faixa etária
Pessoas 

com 
deficiência

Gênero Faixa etária
Pessoas 

com 
deficiênciaHomens Mulheres

Menos 
de 

30 anos

De 
30 a 

50 anos

Acima 
de 

50 anos
Homens Mulheres

Menos 
de 

30 anos

De 
30 a 

50 anos

Acima 
de 

50 anos
Homens Mulheres

Menos 
de 

30 anos

De 
30 a 

50 anos

Acima 
de 

50 anos

C-level 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 83,3% 16,7% 0,0%

Diretoria 70,8% 29,2% 4,2% 87,5% 8,3% 0,0% 73,1% 26,9% 0,0% 84,6% 15,4% 0,0% 64,7% 35,3% 0,0% 82,4% 17,6% 0,0%

Gerência 56,8% 43,2% 3,4% 75,0% 21,6% 0,0% 53,0% 47,0% 4,0% 86,0% 10,0% 0,0% 50,0% 50,0% 8,0% 83,0% 8,9% 0,0%

Coordenação 40,6% 59,4% 19,5% 73,4% 7,0% 0,0% 45,0% 55,0% 14,2% 78,3% 7,5% 0,0% 45,9% 54,1% 9,0% 82,9% 8,1% 0,0%

Professores 66,4% 33,6% 17,2% 63,8% 19,0% 0,0% 87,5% 12,5% 8,3% 65,3% 26,4% 0,0% 90,0% 10,0% 5,0% 65,0% 30,0% 0,0%

Tutores 52,6% 47,4% 78,9% 21,1% 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 40,0% 60,0% 0,0% 0,0%

Administrativo/
operacional

45,9% 54,1% 32,7% 58,3% 9,0% 0,8% 46,4% 53,6% 34,8% 56,6% 8,7% 0,6% 46,1% 53,9% 34,2% 57,3% 8,5% 0,2%

TOTAL 48,1% 51,9% 30,8% 59,4% 9,7% 0,6% 48,9% 51,1% 29,9% 60,6% 9,5% 0,5% 48,3% 51,7% 29,1% 61,5% 9,4% 0,2%
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COR/ RAÇA/ ETNIA - 2021

DIVERSIDADE GRI 405-1 PRETOS PARDOS BRANCOS AMARELOS INDÍGENAS NÃO DECLARADA

C-level 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Diretoria 0,0% 11,8% 88,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Gerência 2,7% 9,8% 75,9% 1,8% 0,0% 9,8%

Coordenação 3,6% 16,2% 72,1% 2,7% 0,0% 5,4%

Professores 3,3% 8,3% 76,7% 3,3% 0,0% 8,3%

Tutores 20,0% 0,0% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Administrativo/operacional 5,4% 21,2% 58,5% 1,5% 0,1% 13,3%

TOTAL DE EMPREGADOS 4,9% 19,4% 61,8% 1,6% 0,1% 12,2%

LICENÇA PARENTAL GRI 401-3
2019 2020 2021

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Empregados com direito a tirar licença parental no período 866 934 841 884 789 847

Empregados que tiraram licença parental no período 15 53 18 72 12 57

Empregados que retornaram ao trabalho após a licença 15 53 18 70 12 54

Taxa de retorno 100,0% 100,0% 100,0% 97,2% 100,0% 94,7%

Empregados que permaneceram no emprego 12 meses 
após o retorno pós-licença parental1

15 45 10 62 0 0

Taxa de retenção 100,0% 84,9% 55,6% 88,6% 00,0 00,0

1. Em 2021, não houve afastamentos que completaram 12 meses.
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PROPORÇÃO SALARIAL ENTRE 
MULHERES E HOMENS1  GRI 405-2

2019 2020 2021

C-level 60% 63% 50%

Diretoria 97% 92% 90%

Gerência 93% 93% 88%

Coordenação 125% 107% 110%

Administrativo/operacional 117% 120% 114%

PROPORÇÃO DE 
REMUNERAÇÃO ENTRE 
MULHERES E HOMENS2

2019 2020 2021

C-level 38% 57% 48%

Diretoria 80% 89% 86%

Gerência 97% 91% 87%

Coordenação 133% 107% 108%

Administrativo/operacional 115% 118% 113%

1. Fórmula de cálculo: Mediana de valores recebidos por mulheres / Mediana de valores recebidos por 
homens X 100.
2. Fórmula de cálculo: Salário fixo x 13,33 + Incentivo de Longo Prazo (ILP) + Incentivo de Curto Prazo (ICP) 
+ encargos correspondentes. 
O valor da ação da Companhia utilizado no cálculo do ICP é R$ 2,48.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO1 GRI 403-9 2021

Total Taxa

Total de horas trabalhadas 4.241.868 -

Óbitos2 0 0,00

Acidentes (com e sem afastamento)3 6 1,41

Acidentes com consequência grave4  0 0

Acidentes de comunicação obrigatória5 6 1,41

Quase acidentes 290 -

Dias perdidos6 18 -

Taxa de gravidade7 4,24 -

Doenças profissionais GRI 403-10 108%

Total de horas trabalhadas

Óbitos resultantes de doenças profissionais  0 0,00

Doenças profissionais de comunicação obrigatória 0 -

1. Foram considerados todos os colaboradores, exceto terceiros. 
2. Número de óbitos x 1.000.000 / Horas-homem trabalhadas.
3. Inclui também lesões leves, atendidas no local de trabalho.
4. Acidentes que geram lesão ou limitação das capacidades do trabalhador por período acima de seis meses. 
Não inclui óbitos.
5. Acidentes com afastamento e óbitos (não houve óbitos). Os acidentes registrados foram: entorse (2), impacto 
contra (2), queda mesmo nível (1), atrito/abrasão (1).
6. É computado a partir do primeiro dia após a ocorrência do acidente até o retorno.
7. (Número de dias perdidos x 1.000.000)/ HHT.
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO GRI 403-9 2021

Colaboradores

Total de acidentes 
(com e sem afastamento)

6

Total de dias perdidos 18

Outros trabalhadores1

Total de acidentes 
(com e sem afastamento)2

5

10

1. Não foram considerados prestadores de serviços fixos, como limpeza, segurança patrimonial, 
consultores, temporários e autônomos, pois não há controle de hora homem trabalhada dessas atividades.
2. As principais ocorrências envolvem máquinas e equipamentos e piso em áreas de circulação. Os 
acidentes registrados foram: prensamentos (2), entorse (1), queda de mesmo nível (1) e impacto contra (1).

CARACTERÍSTICAS DA CADEIA DE FORNECEDORES GRI 102-9 2021

Número de fornecedores 2,5 mil

Volume de compras  R$ 841 milhões 

1. Não considerado prestadores de serviços fixos, como limpeza, segurança patrimonial, consultores, 
temporários e autônomos pois não há controle de hora homem trabalhada dessas atividades.
2. As principais ocorrências envolvem máquinas e equipamentos e piso em áreas de circulação. Os acidentes 
registrados foram: prensamentos (2), entorse (1), queda de mesmo nível (1) e impacto contra (1).

FORNECEDORES POR CATEGORIA

Papel 23,0%

Impressão Gráfica 20,0%

Marketing 5,0%

Hardware 3,0%

Cobrança 3,0%

Editoração 3,0%

Benefícios 2,0%

Consultoria e Cobrança 2,0%

Aluguéis 2,0%

Facilities 1,0%

Utilities 1,0%

Outros 35,0%

1. Os critérios de classificação de fornecedores críticos envolvem uma combina-
ção de fatores de impacto financeiro, risco de abastecimento e complexidade. 
Cerca de 44% da nossa base se enquadra em fatores de criticidade por conta 
de volumetria e impactos financeiros. A maioria dos nossos fornecedores estão 
localizados em território brasileiro, especialmente nos estados de São Paulo, 
Paraná e Minas Gerais.
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SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI E SASB GRI 102-55

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

GRI 102: CONTEÚDOS GERAIS 2016

CONTEÚDO
OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PÁGINA/ RESPOSTA WEF* OMISSÃO

102-1 Nome da organização 8 Vasta Platform Ltd (Vasta Platform).

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços 8 A Vasta não comercializa serviços controversos. Mais informações sobre marcas, 
produtos e serviços podem ser acessadas nas páginas 13-19.

102-3 Localização da sede da organização 8 9

102-4 Local de operações 8 12

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica 8 A Vasta é uma sociedade anônima de capital aberto.

102-6 Mercados atendidos 8 9, 11

102-7 Porte da organização 8 9, 11, 12

102-8 Informações sobre empregados e outros 
trabalhadores 8, 10 45, 47, 86

102-9 Cadeia de fornecedores 8 91

102-10 Mudanças significativas na organização 
e em sua cadeia de fornecedores

8 9, 11

*Indicadores que fazem parte das Métricas do Capitalismo Stakeholder, do World Economic Forum (WEF).
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CONTEÚDO
OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PÁGINA/ RESPOSTA WEF OMISSÃO

102-11 Princípio ou abordagem da precaução
Mesmo não aplicando integralmente o princípio da precaução, a Vasta é proativa na 
gestão de riscos e busca minimizar eventuais impactos negativos na operação. Veja mais 
na página 29 (Gestão de riscos). 

102-12 Iniciativas externas 17 37, 59

102-13 Participação em associações 17 26

102-14 Declaração do mais alto executivo 6

102-16 Valores, princípios, normas e códigos 
de comportamento 16 10, 25

102-17 Mecanismos para orientações e preocupações 
referentes a ética 16 26

102-18 Estrutura de governança 22

102-20 Responsabilidade de cargos e funções de nível 
executivo por tópicos econômicos, ambientais e sociais 37

102-22 Composição do mais alto órgão de governança 
e dos seus comitês 5, 16 22, 24

102-23 Presidente do mais alto órgão 
de governança 16 23

102-26 Papel desempenhado pelo mais alto órgão 
de governança na definição de propósito, valores e 
estratégia

35

102-35 Políticas de remuneração 24

102-36 Processo para determinação 
da remuneração 24

102-40 Lista de grupos de stakeholders 16 5

102-41 Acordos de negociação coletiva 8 47
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CONTEÚDO
OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PÁGINA/ RESPOSTA WEF OMISSÃO

102-42 Identificação e seleção de stakeholders 16 4

102-43 Abordagem para engajamento 
de stakeholders

16 4, 48

102-44 Principais preocupações e 
tópicos levantados 85

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas

As entidades incluídas nesse relatório são as mesmas listadas nas Demonstrações 
Financeiras, disponível em https://vasta.globalri.com.br

102-46 Definição do conteúdo do relatório e dos 
limites dos tópicos materiais 85

102-47 Lista de tópicos materiais 4, 85

102-48 Reformulação de informações Não houve.

102-49 Alterações no relato Não houve: este é o primeiro Relatório de Sustentabilidade da Vasta.

102-50 Período coberto pelo relatório 3

102-51 Data do relatório mais recente Este é o primeiro Relatório de Sustentabilidade da Vasta.

102-52 Ciclo de emissão de relatórios Anual

102-53 Contato para perguntas sobre 
o relatório E-mail: esgvasta@somoseducacao.com.br

102-54 Declarações de relato em conformidade com as 
Normas GRI Este relatório foi preparado em conformidade com as Normas GRI: opção Essencial.

102-55 Sumário de conteúdo da GRI A reorganização do Sumário contempla os tópicos não cobertos pela GRI. 
Veja lista completa nas páginas  92-100.

102-56 Verificação externa Este relatório não foi verificado por 
organização externa. 
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NORMA GRI-SASB CONTEÚDO
OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PÁGINA/RESPOSTA WEF OMISSÃO

PILAR: EDUCAÇÃO

TEMA MATERIAL: INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

GRI 103 
Forma de gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 85

103-2 Forma de gestão e seus componentes 30, 33, 59, 60

103-3 Avaliação da forma de gestão 30, 33, 59, 60 

Recursos disponíveis no Plurall; participação do Plurall no tráfego web 
de ensino digital K-12 12, 33, 34

TEMA MATERIAL: EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA

GRI 103 
Forma de gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 4 85

103-2 Forma de gestão e seus componentes 4 55, 68 

103-3 Avaliação da forma de gestão 4 55, 68

Índices de avaliação da qualidade dos sistemas de ensino 4 56, 57, 68, 69 

Dados de desempenho dos estudantes das escolas parceiras no Enem 
e em vestibulares 4 57
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NORMA GRI-SASB CONTEÚDO
OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PÁGINA/RESPOSTA WEF OMISSÃO

TEMA MATERIAL: EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA E ACESSÍVEL

GRI 103 
Forma de gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 4  85

103-2 Forma de gestão e seus componentes 4  71-75

103-3 Avaliação da forma de gestão 4  71-75

Alunos participantes do Programa Somos Futuro, do Instituto SOMOS, 
beneficiados em cursos sociais com materiais didáticos, parcerias com 
instituições sociais

4  75, 79, 80

TEMA MATERIAL: CIÊNCIA NA APRENDIZAGEM

GRI 103 
Forma de gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 4 85

103-2 Forma de gestão e seus componentes 4 59, 60

103-3 Avaliação da forma de gestão 4 59, 60

Parcerias realizadas com instituições científicas 4 59, 60

Pesquisas realizadas 4 59, 60
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NORMA GRI-SASB CONTEÚDO
OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PÁGINA/RESPOSTA WEF OMISSÃO

PILAR: GOVERNANÇA

TEMA MATERIAL: EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

GRI 103 
Forma de gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 85

103-2 Forma de gestão e seus componentes 55

103-3 Avaliação da forma de gestão 55 

NPS das escolas parceiras 4 56

Avaliação dos sistemas de ensino 4 56

TEMA MATERIAL: SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA DE DADOS

GRI 103 
Forma de gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 16 85 

103-2 Forma de gestão e seus componentes 16 28

103-3 Avaliação da forma de gestão 16 28

GRI 418 
Privacidade do  
cliente 2016
SASB SV-ED-230a.3

418-1 Queixas comprovadas relativas à violação da privacidade  
e perda de dados de clientes 16 28 

SASB SV-ED-230a.1
Descrição da abordagem para identificar e abordar os riscos de 
segurança de dados 16 28

SASB SV-ED-230a.2
Descrição das políticas e práticas relacionadas à coleta, uso  
e retenção de informações do aluno

28
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NORMA GRI-SASB CONTEÚDO
OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PÁGINA/RESPOSTA WEF OMISSÃO

PILAR: SOCIAL

TEMA MATERIAL: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

GRI 103 
Forma de gestão 2016 103-1 Explicação do tópico material e seu limite 5, 8, 10 85 

103-2 Forma de gestão e seus componentes 5, 8, 10 50

103-3 Avaliação da forma de gestão 5, 8, 10 50

GRI 405 
Diversidade e igualdade 
de oportunidades 2016

405-1 Diversidade em órgãos de governança e empregados 5, 8 50, 88, 89

405-2 Proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos por 
mulheres e por homens 5, 8, 10 90 

PILAR: AMBIENTAL

TEMA MATERIAL: ECOEFICIÊNCIA

GRI 103 
Forma de gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 85

103-2 Forma de gestão e seus componentes 81

103-3 Avaliação da forma de gestão 81 
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NORMA GRI-SASB CONTEÚDO
OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PÁGINA/RESPOSTA WEF OMISSÃO

GRI 301 
Materiais 2016

301-1 Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume 8, 12  - A Vasta não tem 
um processo 
sistematizado 
de medição. Mas 
pretende criar 
métricas para 
mensuração.

301-2 Matérias-primas ou materiais reciclados utilizados 8, 12  -

GRI 302 
Energia 2016

302-1 Consumo de energia dentro da organização 7, 12 82 
Não é possível 
informar a 
redução total.

302-4 Redução do consumo de energia 7, 8, 12, 13 82 

GRI 305 
Emissões 2016 305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE) 13, 15 83 

OUTROS INDICADORES GRI RELATADOS

GRI 201 
Desempenho 
econômico 2016

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído 8, 9  43

GRI 205 
Combate à corrupção 
2016

205-1 Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção 16  25

205-2 Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de 
combate à corrupção 16  25

205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas 16  25
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NORMA GRI-SASB CONTEÚDO
OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PÁGINA/RESPOSTA WEF OMISSÃO

GRI 303 
Água e efluentes 2018

303-1 Interações com a água como recurso compartilhado 6 83

303-3 Captação de água 6, 8, 12 83

303-4 Descarte de água 6 83

GRI 401 
Emprego 2016

401-1 Novas contratações e rotatividade de empregados 5, 8, 10 87 

401-3 Licença parental 5, 8 89 

SASB SV-ED-000.A
Número de alunos matriculados 2 10

SASB SV-ED-000.D Número de docentes no staff e 
demais docentes 2 46

GRI 403
Saúde e segurança do 
trabalho 2018

403-9 Acidentes de trabalho 3, 8 53, 54, 90, 91

403-10 Doenças profissionais 3, 8 53, 54, 90
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INFORMAÇÕES 
CORPORATIVAS

COORDENAÇÃO GERAL                          
DO RELATÓRIO
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