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A LINDAU
A LINDAU foi projetada para não ser apenas mais uma empresa de consultoria em gestão educacional, mas
uma empresa confiável junto ao C-Suite Educacional.
Desde a nossa fundação, temos desenvolvido orgulhosamente ideias inovadoras e tecnologia de gestão
abrangente para Instituições de Ensino.
Possuímos executivos com excelente formação acadêmica e experientes no setor de educação, além de serem
capazes de formular estratégias de excelência gerencial para qualquer tipo de IES.

A LINDAU
Missão

Visão

Construir um mundo melhor através de negócios
educacionais diversificados.

Ser reconhecida como confiável e perspicaz para os
executivos do C-Suite da Educação.

Valores
• Integridade e honestidade.

• Empenho para com os clientes, parceiros e tecnologia.

• Abertura e respeito.

• Atitude crítica, dedicação para com a qualidade e
melhoramento pessoal.

•Assumir plena responsabilidade por compromissos,
resultados e qualidade perante os clientes, acionistas, • Capacidade para aceitar grandes desafios e
conduzi-los até ao final.
parceiros e colaboradores.

Soluções
Assessoria Jurídica

Assessoria Educacional

Inovação Acadêmica

Advogados especializados
em assuntos relacionados
à gestão de IES.

A LINDAU irá apoiar sua
instituição no aperfeiçoamento das
operações acadêmicas.

A LINDAU desenvolve modelos
de negócios inovadores.

Assessoria Econômica

Assessoria Financeira

Comercial em EaD

O serviço de assessoria econômica
da LINDAU oferece soluções criativas
que agregam valor ao negócio de
nossos clientes.

A LINDAU trabalha em estreita
colaboração com seus clientes
de modo a definir processos
financeiros seguros.

Nossa equipe de consultores
conta com grande experiência
em administração e planejamento
estratégico em EAD.

Assessoria Jurídica

A LINDAU presta serviços de assessoria jurídica através de advogados especializados em
assuntos relacionados à gestão de IES. Nossos serviços incluem, mas não estão limitados a:
• Assessoria em estratégia e política, regulamentação, capacitação;
• Consultoria jurídica;
• Análise da legislação;
• Reestruturação de processos para atender o ambiente regulatório.

Assessoria Econômica

Devido à nossa experiência e conhecimento, oferecemos aos nossos clientes consultoria
objetiva e especializada que os ajuda a criar valor para os seus negócios. Fornecemos aos
acionistas e à alta administração assessoria em aspectos como, entre outros:
• Fusões;
• Aquisições;
• Desinvestimentos;
• Reestruturações;
• Abertura de capital.

Assessoria Educacional

A LINDAU irá apoiar sua instituição no aperfeiçoamento das operações acadêmicas.
Entre os nossos serviços, estão:
• Consultoria em gestão escolar;
• Otimização de processos operacionais;
• Credenciamento de IES;
• Implantação de EaD;
• Gestão de centro de serviços compartilhados educacionais.

Assessoria Financeira

Oferecemos uma ampla gama de serviços de consultoria financeira para ajudar os clientes a
desenvolver sistemas seguros e eficientes que garantam, entre outros benefícios:
• Aperfeiçoamento das operações contábeis, de modo a se ter informações precisas e úteis;
• Rastreamento de todos os eventos financeiros, minimizando riscos de erro e fraude;
• Cumprimento das leis e normas aplicáveis;
• Planejamento tributário e recuperação de créditos fiscais;
• Controle dos custos.

Inovação Acadêmica

A LINDAU tem capacidade de integrar empreendedores, empresas, investidores
e alunos de sua IES para discutir assuntos como:
• Tecnologia aplicada à educação;
• Inovação;
• Novos modelos de negócios;
• Novas formas de trabalho;
• Tecnologias de gestão;
• Estratégias de excelência gerencial.

Comercial em EaD

Nossa experiência nos permite desenvolver soluções que ajudarão você a superar os seguintes
desafios:
• Projeto e implantação de operações de EaD;
• Desenvolvimento de um plano estratégico para sua instituição;
• Criação de modelos de ensino online;
• Aumento de receitas e participação no mercado;
• Melhora dos resultados e retenção de aprendizado dos alunos;
• Criação de programas acadêmicos;
• Gerenciamento e implementação de mudanças institucionais necessárias à operação de EAD;
• Operação de expansão comercial de polos e base de alunos EaD.

Clientes e parceiros

