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Este estudo foi produzido pela equipe da Lunica Consultoria, empresa de consultoria especializada em Estratégia de 
Negócios, com apoio da Editora do Brasil, tradicional editora do ramo de Livros Didáticos no país.

Entende-se que o tema “Livros e Conteúdos Didáticos” seja relevante no contexto atual da cadeia de Educação Básica 
brasileira, em função das transformações competitivas significativas por que passa. A produção e a distribuição de conteúdos 
didáticos lidam ativamente com os impactos potenciais e atuais da tecnologia digital no processo educacional e com a busca 
por novos caminhos pedagógicos e de negócio pelas escolas, além da alta influência do Estado, por meio de diretrizes 
regulatórias e programas de compra de livros.

O foco do conteúdo presente neste documento é, além da caracterização do contexto atual da produção e distribuição 
de conteúdos didáticos, a discussão das transformações em andamento em termos de negócio e das tendências e 
perspectivas futuras desse tema no país, tendo, como pano de fundo, a dinâmica da cadeia da Educação Básica.

As fontes de informação para a elaboração deste documento incluem pesquisas secundárias qualificadas e, 
principalmente, as visões, julgamentos e comentários de entrevistados de diferentes perfis consultados neste trabalho. Ao todo, 
foram realizadas cerca de 20 entrevistas, incluindo executivos experientes e jovens da área editorial, altos executivos de 
editoras, executivos de escolas, especialistas em educação e lideranças de start-ups da área.

O conteúdo apresentado visa construir um panorama geral do tema no Brasil, atual e com vistas ao futuro, não tendo 
caráter de recomendação a entes específicos, o que demanda análises e abordagens de análise decisória customizadas.

Equipe da Lunica Consultoria



Empresas envolvidas na produção deste estudo:
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 Consultoria de negócios focada em suportar decisões 
estratégicas efetivas de seus clientes.

 A Lunica auxilia seus clientes tanto na renovação de 
seus modelos de negócio, de forma coerente com a 
realidade dinâmica do ambiente de negócios, quanto na 
construção de decisões estratégicas e de 
investimento estruturadas e baseadas em evidências 
(dados e fatos).

 São mais de 130 projetos diferentes realizados ao longo 
dos últimos 10 anos, com uma ampla variedade 
temática e de clientes (de diferentes portes e tipos: 
multinacionais, empresas brasileiras médias e grandes, 
empresas familiares e mesmo start-ups). O expertise da 
Lunica permite trazer visões novas, e ao mesmo tempo 
validadas, para discutir negócios em alto nível.

 A Editora do Brasil é uma empresa genuinamente 
brasileira e exclusivamente dedicada à Educação. Há 
mais de 70 anos, investe seu talento e paixão pela 
educação, primando pela excelência em seus produtos e 
serviços. 

 Com um catálogo completo para toda a Educação Básica, 
desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, aposta 
na parceria com a rede pública e privada de ensino, 
investindo constantemente em soluções educacionais 
para os desafios dentro e fora da sala de aula.

 Com atuação em todo o território nacional, está 
sempre próxima dos educadores, em sua missão na 
busca da excelência da educação brasileira, não apenas 
por meio de produtos, mas também de projetos de 
educação continuada de docentes, gestores 
educacionais e serviços diversos.

Empresa Autora do Estudo Apoio Institucional e de Conteúdo
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Historicamente, a produção de conteúdo didático no Brasil baseia-se em 
editoras especializadas em Livros Didáticos, principal segmento do setor 
editorial.
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 O setor editorial brasileiro é formado por 4 
segmentos, com representatividades distintas em 
termos de faturamento:

 O segmento de Livros Didáticos movimenta cerca 
de R$ 2,5 bilhões por ano no país, incluindo os 
mercados público e privado, num contexto de 
queda recente em termos reais:

46 a 49%

22 a 24%

9 a 11%

19 a 20%

Observações:
1. Faixas de participação de cada setor calculadas com base em 

dados de 2012 a 2015.

2. O segmento de Livros Didáticos inclui a produção de livros para a 
Educação Básica e Educação Infantil (período prévio ao ensino 
Fundamental I).

As principais empresas que atuam
nesse segmento são:

Valores ajustados para 2015, 
com base no IPCA do período

Fontes: Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro 2012-2015 (SNEL, CBL, FIPE), IBGE, análise Lunica.



A concorrência entre editoras tradicionais é grande e tem se intensificado 
nos últimos anos. Dados recentes do PNLD são evidências disso.
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 O PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, representa quase a totalidade da participação do Governo no 
faturamento das editoras de Livros Didáticos.

 Realiza compras para os 3 segmentos da Educação Básica – Ed. Fundamental I, Ed. Fundamental II e Ensino Médio 
– sendo que, em cada ano, adquire conteúdos novos de um segmento específico, repondo livros dos demais 
segmentos.

Segmento do PNLD EF1 EF2 EM

Ano do programa 2010 2013 2016 2011 2014 2012 2015
Share das top 4 (% R$) –

APENAS AQUISIÇÃO 78,6% 68,6% 71,7% 88,0% 70,0% 82,4% 63,7%

Nº de editoras participantes com 
mais de 0,1% de participação 

(em R$) no Programa
12 19 16 11 13 13 16

Valor das compras do Governo –
APENAS AQUISIÇÃO (R$ MM, em 

valores de 2015, corrigidos pelo IGP-M anual)
604,5 420,0 368,1 707,3 658,7 931,3 873,0

Fonte: PNLD, FNDE (2010-2016), EBSA (2010), Banco Central, análise Lunica.

Observação: as análises referentes ao top-4 consideram a 
Editora Saraiva desmembrada da Somos Educação.

A concentração dos top-4 tem caído entre edições do mesmo segmento de 
ensino em praticamente todos os casos. 2016: exceção a esse padrão.

A quantidade de editoras participantes de cada edição do PNLD tem aumentado 
dentro de cada segmento de ensino. 2016 também é exceção nesse parâmetro



Complementarmente, nos últimos 35 anos, Sistemas de Ensino são formato 
alternativo aos Livros Didáticos, com apelo específico sob o ponto de vista 
de negócio.
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Penetração dos Sistemas de Ensino
no Mercado Público no Brasil:

PEQUENA

Penetração dos Sistemas de Ensino
no Mercado Privado no Brasil:

Cerca de 40%

Principais players:

Características específicas dos Sistemas de 
Ensino, sob a perspectiva de negócio:

 São conteúdos didáticos padronizados, com sequências 
bem definidas, inclusive temporalmente, que 
processualizam a execução de aulas da forma mais 
completa possível, auxiliando o professor.

 Como consequência, todas as escolas adotantes de um 
determinado sistema de ensino podem ter seus 
desempenhos avaliados e comparados.

 São também instrumento de monitoramento da evolução 
dos estudantes, para uso dos pais.

 Mexem, em muitas das vezes, no modelo de negócio e 
marketing das escolas, num modelo co-branded, 
estipulando sua lógica operacional e a auxiliando a 
conquistar e reter alunos.

 Intermediários da cadeia educacional, como 
distribuidores e livreiros, perdem espaço com os 
Sistemas de Ensino.

Fontes: Somos Educação, EBSA, análise Lunica.



REGULAÇÃO

A cadeia produtiva da Educação Básica* forma o pano de fundo para os 
conteúdos didáticos, sendo madura, regulada e tradicionalista, com alcance 
de mais de 20% da população brasileira.
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ALUNOS

EDITORAS
DE LIVROS 
DIDÁTICOS

SISTEMAS DE 
ENSINO

OUTROS

ESCOLAS
PRIVADAS

ESCOLAS
PÚBLICAS

Fornecedores 
diversos

Famílias

(ambiente de alta regulação. Sob o ponto de vista das editoras, 
o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD – se destaca)

(cerca de 43 milhões de 
alunos, sendo 85% da 
rede pública - 2012)

(cerca de 260 mil - 2012)

(cerca de 71,4 mil - 2012)

(35 participantes distintos no 
Programa Nacional do Livro 
Didático nos últimos 3 anos)

(8 players principais, agregando 
mais de duas dezenas de marcas)

* Compreende desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. O desenho, aqui, valoriza a parte da cadeia 
relacionada a conteúdos didáticos, não atentando para outros aspectos como infraestrutura, gestão, ...

Fonte: construção Lunica.

Obs.: grandes grupos de 
educação têm se formado, 

englobando as atividades de 
editoras, sistemas de ensino e 

outras.



REGULAÇÃO

2 Fatores Têm Gerado (já no contexto atual e com vistas ao futuro) Impactos 
Significativos na Cadeia Educacional:
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(Internet, smartphones, redes sociais, comunicação instantânea multiponto, conteúdos em vídeo, ...)2

1 LÓGICA FINANCEIRA / INVESTIMENTOS
(a educação como negócio)



FATOR 1 – A Lógica Financeira e Seus Impactos na Cadeia de Educação:
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1 LÓGICA FINANCEIRA / INVESTIMENTOS

(a educação como negócio)

 A rigor, investidores/sócios financeiros já entraram em diversas empresas de Educação no Brasil no Ensino 
Superior (no elo das escolas). Para a Educação Básica, fica-se com a questão sobre se o segmento atrairá 
também a atenção de investidores mais intensamente.

 Na Educação Básica, os focos de investimento em Educação têm sido, sobretudo, Sistemas de Ensino, Editoras 
e empresas de soluções tecnológicas (edtechs).

 No elo de Editoras de Livros Didáticos, há que se destacar o caso da Tarpon, ao adquirir a Abril Educação (com os 
selos Scipione e Ática) e a Saraiva Educação nos últimos anos. Esse movimento está direcionado, aparentemente, 
a formar um grande grupo de educação, atuante em diferentes elos da cadeia.

 Fundações e ONGs, baseadas em origens e estruturas financeiras (bancos ou investidores relevantes), também 
merecem ser mencionadas. Instituto Unibanco e Fundação Lemann enquadram-se aqui como bons exemplos.

 Os principais impactos da lógica financeira na cadeia de Educação até aqui têm sido o reforço da visão de 
negócio, o ganho de profissionalização e a projeção dos negócios em escala.



Diferentes tipos de investidores têm se apresentado como 
interessados na cadeia educacional brasileira*:
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Fundos de Private 
Equity

Fundos de Venture 
Capital

Fundos de 
investimentos 
diversificados

Institutos e 
Fundações

Grandes empresas 
e grupos

Fundos de investimento que 
usualmente compram 
participações de empresas já 
consolidadas, em geral com 
faturamentos de dezenas a 
centenas de milhões de reais. O 
objetivo é dar um impulso à 
empresa para depois vender a 
participação com lucro, o já 
esperado “momento de saída”. 
Há também a possibilidade de 
saída via IPO.

Fundos de capital de risco que 
investem em pequenas 
empresas iniciantes, mas já 
estabelecidas. Vários são 
focados em start-ups com 
grandes potenciais de 
crescimento no longo prazo, 
financiando as primeiras 
expansões, assumindo um risco 
maior do que “Private Equity”, 
mas com aportes financeiros 
menores e potencial de retornos 
acima da média.

Fundos com variados tipos de 
investimentos, desde capital de 
risco a fundos especializados 
em setores específicos e 
produtos como operações 
estruturadas, assessoria 
financeira, parcerias, crédito, 
entre outros.

Abrange institutos e fundações 
diversos, em geral de grandes 
empresas ou investidores, além 
de organizações sem fins 
lucrativos. Os investimentos são 
variados, dependendo do foco 
de atuação e do capital 
disponível. Vão desde 
investimentos em pequenas 
start-ups e empreendedores 
individuais a instituições de 
ensino e bolsas de estudos.

Em geral, grandes 
empresas da área de 
educação que investem ao 
crescer de tamanho em sua 
área de atuação ou ao 
entrar em novos ramos da 
educação.

BR Education Ventures

ALGUNS PLAYERS EM CADA GRUPO

NÃO EXAUSTIVO
*Investidores que atuam em diferentes segmentos da Educação, desde a Básica até a Superior.

Fontes: Pesquisas em diversos sites, site das empresas, análise Lunica.



Investidores mais ativos*

Ranking Investidor
1 NewSchools Venture Fund

2 Learn Capital

3 500 Startups

4 Kapor Capital

5 Accel Partners

6 Intel Capital

7 GSV Capital

8 SV Angel

9 Bessemer Venture Partners

10 Felicis Ventures

Em termos globais, investimentos em start-ups de tecnologia de 
educação têm sido crescentes nos últimos 6 anos.

 Apenas nos 2 primeiros trimestres de 2015, foram 
investidos US$ 1,4 bi em 127 transações, apenas 
por investidores de Venture Capital.

 No período de 2010 ao 2º trimestre de 2015, a 
Pluralsight, de treinamentos online, foi a startup 
mais bem financiada.

• Investimento total de US$ 203,5 pela Felicis Ventures 
e Insight Venture Partners, entre outros.

Fonte: CB Insights, CrunchBase.

Algumas das startups que mais captaram $ no mundo, 
desde 2010*:
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FATOR 2 – As TICs e Seus Impactos na Cadeia de Educação:
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(Internet, smartphones, redes sociais, comunicação instantânea multiponto, conteúdos em vídeo, ...)2

Sobre as práticas da Cadeia, nos diferentes elos:

 A cadeia tradicional de educação tem dificuldade em 
absorver as TICs em seus processos.

 Há relevante choque de gerações entre profissionais das 
escolas e alunos.

 Sistemas de poder internos (professores, dirigentes, ...) 
combatem, de certa forma, a intensificação das TICs nas 
escolas.

Sobre os alunos:
 TICs têm ação direta sobre alunos, na sua condição de 

indivíduos participantes da sociedade (não como alunos).

 Tecnologias geram diversidade e intensidade de ofertas de 
formatos de conteúdos.

 2 consequências:

1. Estabelece-se um novo padrão de consumo de conteúdos.

2. O tempo disponível dos alunos fica mais disputado (novos e 
mais conteúdos, em formatos atraentes).



“Alunos que têm interesse em conhecimento irão buscar informação e 

conteúdo por si sós. A tecnologia incentiva o autodidatismo. No futuro, escolas 

devem se concentrar no básico e, depois, as especializações serão 

construídas, conforme já ocorre em alguns países mais avançados. Uma 

oportunidade para as editoras é gerar conteúdo para plataformas.”
Diretor de uma grande escola privada do Estado de São Paulo
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REGULAÇÃO

Um impacto adicional das TICs é ter fomentado o surgimento de novos fornecedores:

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(Internet, smartphones, redes sociais, comunicação instantânea multiponto, conteúdos em vídeo, ...)2

13

ALUNOS

ESCOLAS
PRIVADAS

ESCOLAS
PÚBLICAS

Fornecedores 
diversos

Famílias

TECNOLOGIAS 
EDUCACIONAIS 
(e relacionados)

EDITORAS
DE LIVROS 
DIDÁTICOS

SISTEMAS DE 
ENSINO

OUTROS



Mapeamos 67 start-ups (edtechs) no Brasil, como exemplos de novos fornecedores de tecnologias 
educacionais:
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Cursos e/ou vídeo-
aulas online

Simulados de provas

Editoras digitais

Jogos educativos 
virtuais

Ensino adaptativo

Outros

11

5

4

Comunicação 
entre escola e 
pais/alunos

Biblioteca digital

Neurociência

Solução para 
evasão escolar

Marketplace 
online para 

cursos offline

Desenvolvimento de conteúdo didático digital próprio, 
podendo compreender desde material completo a um 
material complementar ao já oferecido por escolas e/ou 
editoras “físicas”.

8

6

Gestão escolar

Ferramentas para personalização do estudo. Pontos 
fortes e fracos de cada aluno são detectados pela 
plataforma, permitindo a elaboração de planos de 
estudos individuais.

Para ajudar na rentenção dos alunos, utilizam  a estratégia 
de “gamificação”, onde o aprendizado é motivado pelos 
desafios propostos e pelas recompensas recebidas.

Plataformas online que disponibilizam os mais variados 
tipos de questões e formatos. Em sua maioria são focados 
em cobrir as áreas de ensino do Enem.

Há ainda diversas outras propostas, como, por exemplo: 
neurociência aplicada à educação, aplicativos para 
melhorar a gestão escolar e apoiar professores e 
docentes, entre outros.

CASOS MAPEADOS E QUANTIDADES CORRESPONDENTESCATEGORIAS DESCRIÇÃO DA CATEGORIA

Fonte: pesquisas diversas, site das empresas, análise Lunica (2º sem/2015)

Oferta dos mais variados tipos de cursos e vídeo-aulas 
online, desde material do ensino básico, médio, focados 
no Enem, até cursos livres e de universidades. Há 
material gratuito e pago.

*Startup foi comprada pela Kroton em 2015

EXEMPLOS APENAS:

33



“Quando eu vejo os joguinhos do meu neto e vejo os conteúdos 

digitais que algumas editoras têm desenvolvido, chego a ficar com 

vergonha de falar para o meu neto que aquele conteúdo didático é 

legal. Não tenho argumento... Quem sabe fazer jogos é quem é do 

ramo. Não é o educador. Essa integração de competências das duas 

áreas – tecnologia e educação – ainda não ocorreu.”
Experiente consultor em atividades editoriais e de marketing para editoras
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Nesse contexto, mudanças relevantes em Modelos de Negócio na produção 
e distribuição de conteúdos educacionais têm ocorrido, sendo fontes de 
insights interessantes.
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 Abaixo, 4 grupos de inovações e casos que as ilustram (esses casos são apenas exemplos; não são 
resultado de mapeamento exaustivo):

START-UPS BRASILEIRAS COM ABORDAGENS 
INOVADORAS

GRUPOS TRADICIONAIS DE EDUCAÇÃO GLOBAIS 
COM INVESTIMENTOS DIGITAIS

GRANDES PLATAFORMAS GLOBAIS
ENTRANTES EM EDUCAÇÃO

INICIATIVAS DE PLATAFORMAS DE CONTEÚDO 
BASEADAS EM ASSINATURA

OS CASOS INDICADOS ACIMA SÃO CARACTERIZADOS NAS PÁGINAS A SEGUIR.

Todas as demais start-ups brasileiras listadas anteriormente poderiam figurar neste 
grupo. Internacionalmente, também há muitos outros casos.

As plataformas abaixo também têm iniciativas em Educação, mas não estão 
caracterizadas neste estudo:

Esses grupos incluem atuação significativa em Educação Superior.



Plataformas de ensino adaptativo se destacam como exemplos de 
start-ups inovadoras. Exemplos abaixo:
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 Aplica algoritmos para identificar como os usuários 
entendem e dominam cada disciplina e, com base nisso, 
personalizar conteúdos e exercícios.

 Principal produto: “Geekie Lab”, plataforma que realiza 
diagnóstico, traça plano de estudos e realiza avaliações 
periódicas para alunos.

 Pacote de serviços para escolas inclui acompanhamento 
do progresso de alunos, assessoria para corpo docente e 
simulados focados no Enem com nota clássica.

 Para cada escola particular que adquirir o Geekie Lab, 
uma escola pública ganha acesso ao produto.

 Alguns números:
• Plataforma utilizada por mais de 20 mil escolas no país;

• Soluções acessadas por mais de 3 milhões de alunos.

 Plataforma tem conteúdo para Ensino Médio (ENEM), 
Ensino Superior e Ensino Corporativo.

 Atividades semanais geram pontos conforme o usuário 
as completa, numa estratégia de “gamificação”.

 Alguns números:
• Possui mais de 50 cursos adaptativos;

• Em 2015 chegou a 70 mil usuários.

 Sobre a Kroton:
• Maior grupo de educação do Brasil com 125 faculdades em 

83 cidades além de mais de 720 Polos de Graduação EAD e 
870 escolas de Educação Básica.

• Mantém parcerias com Geekie e Khan Academy, 
evidenciando seu interesse em ensino adaptativo.

• Receita Líquida em 2015 de R$ 5,3 bilhões.

• Adquiriu em 2016 a Estácio de Sá, por R$ 5,5 bilhões.

Fonte: Sites das empresas; Valor Econômico; CVM; inova.jor.br, análise Lunica.

Fundação: 2011, por 2 
empreendedores.

Foco: ensino adaptativo.

Aportes $ e M&A: recebeu aporte de 
US$ 7 milhões em 2015.

Fundação: 2013, no RJ.

Foco: ensino adaptativo.

Aportes $ e M&A : adquirida pela 
Kroton em 2015 por R$ 4,1 milhões.



Evobooks e Descomplica são outros 2 exemplos de start-ups que 
têm recebido aportes relevantes para seus desenvolvimentos:
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 Descomplica é uma plataforma de educação focada no 
aluno com conteúdo em vídeo (aulas gravadas e ao 
vivo), monitoria online e correção de redações.

 Além das vídeo-aulas de todos as disciplinas lecionadas 
no Ensino Médio, a plataforma embarca programas de 
estudos para os exames, com plano de estudos 
semanal.

 Monetização da plataforma: por meio de venda de 
pacotes para acesso aos diferentes conteúdos 
oferecidos.

 Alguns números e referências:
• Mais de 25 mil aulas disponíveis;

• Plataforma educacional que mais cresce no mundo, 
segundo o Rocket Companies Report de 2013.

 O objetivo da empresa é oferecer material digital 
interativo que atenda bem a alunos e professores e se 
adapte ao dia-a-dia da sala de aula.

 Focada no Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, a 
empresa divide sua atuação em 3 áreas:

• Metodologia educacional: apoio aos professores 
(treinamentos, sugestão de atividades e elaboração de 
currículo digital.);

• Títulos EvoBooks: material didático próprio elaborado por 
professores em diversas áreas;

• Acompanhamento: suporte técnico para elaboração de 
currículo digital nas escolas.

 O Programa “Inspira Digital” é o principal produto, 
focado em adaptação de professores ao conteúdo digital.

Fonte: Sites das empresas, Crunchbase, Techcrunch, Folha de São Paulo, análise Lunica.

Fundação: 2011, por professor com 15 anos 
de experiência. 
Foco: suporte adicional a alunos para Enem e 
vestibulares, alta ênfase em vídeos.

Aportes $ e M&A: recebeu investimentos de 
US$ 14 milhões desde a fundação (9 
investidores em 4 rodadas de investimento).

Fundação: 2011, por ex-consultores de 
negócios. 
Foco: editora digital, com conteúdo próprio.

Aportes $ e M&A: recebeu investimentos 
de R$ 4 milhões, incluindo aportes de 
investidores do Buscapé e outros.



Mundialmente, grandes grupos tradicionais de educação têm 
inovado, sobretudo por meio de investimentos digitais.
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Editora americana, com mais de 200 anos de idade. Historicamente (desde a década de 
60), tem por foco a produção de material acadêmico universitário.

Receitas de 2015 por segmento A empresa atua em 3 negócios principais:
Global Research: Soluções digitais para apoio a pesquisas acadêmicas, educação e prática 
profissional. A assinatura de periódicos científicos é a maior fonte de receita do Business.

Professional Development: Produtos e serviços para o melhorar a eficiência do mercado de 
trabalho – Livros impressos, Plataformas de treinamento (ELS), Cursos capacitação corporativa.

Global Education: Oferta de conteúdo personalizado a alunos e professores através livros, 
cursos, serviços e ferramentas diversas

 Nos últimos 20 anos, a Wiley vem investindo sistemática e insistentemente em soluções digitais. 
Atualmente, resultados surgem mais claramente.

57%22%
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6% 7% 12% 17%
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O faturamento da Wiley tem se mantido 
em cerca de US$ 1,7 bilhão desde 2011.

Produtos e soluções digitais têm 
compensado a queda do segmento 

não-digital no período.

Produtos e Soluções Digitais

Soluções Não-Digitais

Fontes: Wiley Earnings report 2015, site Wiley; Análise Lúnica *Wiley Plus, Online Library, Online Training e Deltak.

Fontes de Receitas Digitais:

• Livros Digitais;

• Wiley Online Library;

• Wiley Plus (plataforma de 
aprendizado com apoio de ciências 
cognitivas);

• Online Training.
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Mundialmente, grandes grupos tradicionais de educação têm 
inovado, sobretudo por meio de investimentos digitais.
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Uma das maiores empresas de Educação do mundo, fundada na Inglaterra, tendo 40 mil 
colaboradores em mais de 70 países.

 No Brasil, atua em diferentes negócios – Sistemas de 
Ensino, Cursos de Línguas, Soluções Digitais para Ensino 
Superior, englobando uma diversidade de marcas:

América do Norte

Core
Alemanha, Austrália, França, 
Benelux, Grã-Bretanha, 
Itália e Singapura.

Growth
África do Sul, Brasil, China, 
Índia, entre outros países 
emergentes.

 Mundialmente, fatura £ 4,5 bilhões (2015), organiza-se em 
3 áreas (Schools, Higher Education, Professional) e em 3 
áreas geográficas:

65,3%

18,6%

15,4%

 Em 2013, lança o Pearson Catalyst, seu próprio programa 
de incubação para identificar e acelerar start-ups de 
educação com menos de 3 anos.

• O aporte financeiro por parte da Pearson não é garantido, 
porém os empreendedores receberão mentoria da empresa.

• 4 start-ups que já beneficiadas pelo programa:

Fontes: Site Pearson, Publishers Weekly, Techcrunch, análise Lunica.

 Nos últimos 10 anos, a participação de produtos e 
soluções digitais* no faturamento tem crescido 
significativamente:

*Inclui basicamente toda receita que não seja de materiais impressos.

(cont.)



Fontes: Site Amazon, Folha de S. Paulo, Techcrunch, marketbrief.edweek.org, análise Lunica.

A Amazon também tem iniciativas na área de Educação, com 
diferentes frentes em paralelo.

 A gigante de e-commerce norte americana provê suíte de soluções na área educacional, por 
meio de serviços próprios e subsidiárias. A Amazon Education concentra essas iniciativas.

 Ferramenta de gestão de 
conteúdo educacional, 
incluindo a comunicação do 
professor com alunos.

 Professores podem acessar 
vasta base de ebooks,  
etextbooks e apps e publicar 
conteúdo próprio.

 Permite a organização e 
distribuição de conteúdos e 
atividades específicos para 
alunos e classes.

 Em mar/16, a rede de escolas públicas de Nova Iorque fechou contrato de US$ 30 milhões com a Amazon
para fornecimento de livros eletrônicos aos mais de 1 milhão de estudantes que atende.

 As principais diferentes iniciativas da Amazon Education são as seguintes:

 Lançado em meados de 2016, 
em versão de teste.

 Serviço gratuito para a busca, 
compartilhamento e 
distribuição de recursos 
educacionais digitais.

 Orientado, sobretudo, a 
professores

 Plataforma está alinhada com o 
compromisso da empresa em 
tornar a “sala de aula 
conectada” uma realidade.

 Startup criada em 2008 e 
adquirida pela Amazon em 2013. 

 A TenMarks oferece recursos 
educacionais para professores 
utilizarem com seus alunos. É 
possível monitorar o avanço de 
alunos.

 É focada em Matemática e 
trabalha em ambiente web.

 App funciona no modo freemium.

 Ferramenta de suporte às 
compras de material 
escolar (cadernos, canetas, 
...), conectando listas de 
professores e pais num 
ambiente de varejo online.

 Viabiliza certa automação do 
processo de aquisição de 
materiais na época de volta 
às aulas.
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“A geração de conteúdo está migrando para outros players, não 

necessariamente qualificados: pessoas e empresas que sejam capazes 

de publicar seus próprios conteúdos.”

“É fundamental que a FACILIDADE de uso e a operação do professor 

estejam garantidas pelo conteúdo disponibilizado, além da UTILIDADE da 

solução. A integração de todos os recursos em um device apenas é 

ponto crítico para garantir a facilidade num mundo que tem smartphones 

e vai ter outros recursos no futuro próximo.”
Especialista em educação
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Plataformas integradoras de conteúdos baseadas em vendas por 
assinatura têm surgido no Brasil e exterior, com diferentes enfoques.
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 Biblioteca online com acervo de cerca de 16 
mil conteúdos, em diferentes formatos: 
entre e-books, audiolivros, vídeos, aulas, 
games educativos, entre outros.

 Trabalha com diversas editoras e 
fornecedores de conteúdo. Não trabalha 
diretamente com conteúdos didáticos.

 Divulga ter 2,5 milhões de assinantes ativos 
e iniciou movimento de internacionalização da 
plataforma em 2015.

 Mantém parceria de distribuição com a Vivo.

 Consórcio formado por 4 editoras de livros 
acadêmicos do Brasil: Grupo A, Grupo Gen–
Atlas, Manole e Saraiva.

 Seus clientes são instituições de Ensino 
Superior, que disponibilizam o acervo da 
Minha Biblioteca a seus alunos, via web. Está 
presente em mais de 250 instituições de 
ensino.

 Conta com cerca de 5 mil títulos atualmente, 
com conteúdo majoritariamente do pool de 4 
sócios.

 Biblioteca digital que conta com mais de 1 
milhão de títulos, incluindo e-books, 
audiobooks e quadrinhos. Trabalha com 
grandes editoras.

 Fundada em 2007, opera no modelo de 
assinatura desde 2013.

 Atende a cerca de 100 milhões de usuários 
por mês, em 75 países.

 Fundada por 3 empreendedores, hoje, conta 
com investidores como Khosla Ventures, Y 
Combinator, Charles River Ventures a Redpoint
Ventures.

 O Smart Lab é uma iniciativa lançada em dezembro/15 pela 
Santillana, mesmo grupo controlador da Editora Moderna.

 É focada em conteúdos didáticos para a Educação Básica 
efetivamente. Entende-se que os conteúdos e serviços do Smart Lab
são complementares aos conteúdos didáticos já adotados pelas 
escolas.

 O investimento da iniciativa foi de aproximadamente R$ 25 milhões.

 Como apelo, o Smart Lab integra o ambiente virtual e o físico, 
devendo ser implantado em escolas.

 Biblioteca digital que conta com cerca de 1 milhão de títulos de e-
books e audiobooks. Grande parte desse acervo tem origem na auto 
publicação, não contendo títulos de grandes editoras.

 A iniciativa foi fundada pela Amazon em jul/2014 e atingiu escala na 
oferta de títulos rapidamente.

 No final de 2014, o Kindle Unlimited passou a atuar no Brasil, sendo 
que cerca de 60 mil livros são brasileiros.

 Plataforma “roda” em qualquer sistema operacional (IOS, Android, ...).

Fontes: sites das empresas e análise Lunica.
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Adicionalmente, identificamos, por meio de entrevistas com 
especialistas em Educação, 6 tendências do ambiente de 
negócio de educação no Brasil, com ênfase em conteúdos 

didáticos, para o horizonte de 10 anos.

Essas tendências são apresentadas a seguir, podendo ser 
encaradas como desafios para editoras e outros produtores de 

conteúdos didáticos nesse horizonte temporal.



Os conteúdos serão, 
cada vez mais, 
multiformato, 
contemplando o digital 
(e suas evoluções) e o 
impresso.

1
 Os stakeholders mais diretamente 

envolvidos com a questão (escolas, 
editoras, outros fornecedores das 
escolas) já estão, atualmente, 
buscando soluções multiformato. Em 
10 anos, melhores soluções nesse 
sentido terão sido alcançadas (ainda 
que não se saiba qual seja a solução).

 Casos de países mais desenvolvidos
em educação (Finlândia, Coreia do Sul, 
...) indicam a adoção intensa de 
conteúdos multiformato, incluindo um 
certo recuo em relação aos recursos 
digitais, reforçando o papel de 
atividades presenciais e físicas, em 
determinados estágios do aprendizado 
particularmente.

Tendência 1 de 6

Fonte: entrevistas com especialistas em educação.
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Conteúdos e lógicas 
didáticas flexíveis 
serão demandados, 
viabilizando ensino 
personalizado e 
aprendizagem 
significativa.

2

 O MEC já estimula, atualmente, 
soluções capazes de lidar com alunos 
de todo o tipo (hiperativos, deficientes, 
visuais, com síndrome de Down, 
alunos regulares, ...), todos numa 
mesma sala de aula.

 Esse movimento de origem 
pedagógica pode ser potencializado 
pelo avanço das TICs (Tecnologias 
de Informação e Comunicação).

Tendência 2 de 6

Fonte: entrevistas com especialistas em educação.
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Tendência 3 de 6

Professores serão mais 
“tecnológicos”, ou seja, 
mais fluentes em 
tecnologias digitais.

3

 Em 10 anos, pelo menos, mais 1 
ou 2 gerações de novos 
professores já terão se 

formado, fazendo com que o 
profissional em sala de aula esteja 

mais aculturado nas tecnologias 
digitais.

 Cursos de pedagogia deverão 
ter reagido minimamente ao 

padrão histórico de ensino 
baseado em “voz e giz” e o 

professor, individualmente, estará 
mais fortemente submetido às 

tecnologias digitais, o que 
auxiliará, naturalmente, a formar 
professores mais “tecnológicos”.

Fonte: entrevistas com especialistas em educação.
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Haverá redesenho das compras 
governamentais e aumento da competição 

das editoras no mercado de escolas 
particulares.

4

 A instabilidade das políticas educacionais do Governo no curto prazo pode levar a mudanças 
repentinas das políticas de compras governamentais. A área de Educação é bastante sensível ao sistema 
ideológico político dominante em cada momento.

 Em 10 anos, enxerga-se um país com maior desenvolvimento e uma pirâmide etária se invertendo: 
menor número de nascimentos e pais com mais dinheiro colocam mais alunos no segmento privado, dois 
fatores que podem levar à diminuição das compras governamentais.

 Ao mesmo tempo em que as compras do Governo podem diminuir em alguns segmentos, podem 
aumentar na Educação Infantil, onde ainda há um enorme gap entre o Brasil e países desenvolvidos.

 Por fim, a expectativa de demanda por livros integrados, de forma coordenada com mudanças no 
currículo básico do aluno brasileiro, reforça o redesenho das compras do Governo.

Fonte: entrevistas com especialistas em educação.

Tendência 4 de 6
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Avaliações de 
desempenho e qualidade 
tendem a se tornar mais 
presentes para todos os 
stakeholders do sistema 
educacional brasileiro.

5  Respeitado o fato de se tratar de assunto 
polêmico, entende-se que alunos, 
docentes e instituições de ensino da 
Educação Básica serão mais 
intensamente submetidos a avaliações 
diversas no futuro próximo.

 Avanços de práticas existentes no Ensino 
Médio devem ocorrer para a Educação 
Fundamental.

 Tal movimento deve gerar impactos em 
conteúdos didáticos e em práticas de 
ensino nas escolas.

 Padrões globais podem ser inspiração 
para práticas adotadas no país.

Tendência 5 de 6

Fonte: entrevistas com especialistas em educação.
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O Brasil deverá estar mais alinhado com o 
processo de globalização da Educação.

* Traduzido do inglês: “Programa Internacional de Avaliação de Alunos”.

6

 Relatórios do mundo inteiro sobre educação indicam que o processo educacional deve ser 
baseado em competências, em estágios do aprendizado. São variáveis universais, do ser 
humano.

 O ENEM, atualmente, já adota essa visão, alinhada com o PISA*. Fazer a ponte disso com um 
currículo global é um desdobramento natural.

 Obs. importante: no Brasil, há grande diversidade socioeconômica em toda sua extensão. O 
país acomoda a “Belíndia” (Bélgica + Índia): coexistem práticas de países mais avançados e 
aquelas de países de menor desenvolvimento.

 Plataformas tecnológicas de informação relevantes no mundo – Apple, Google, Facebook e 
Microsoft e, mesmo, Amazon – mantêm áreas focadas em Educação, visando atuar como 
provedores de conteúdos, hardware e serviços educacionais em âmbito global. O formato 
“vencedor” ainda não foi encontrado, mas tais empresas encontram-se trabalhado ativamente no 
assunto.

Tendência 6 de 6

Fonte: entrevistas com especialistas em educação.
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 A Educação Básica no Brasil encontra-se em processo de busca de novos modelos de negócio e de operação, como reação às 
novas e crescentes disponibilidades tecnológicas e novas dinâmicas sociológicas, que influenciam a formação do jovem. A produção
de conteúdo didático está no cerne dessas transformações, uma vez que lida com a seleção, produção e distribuição de informação 
que suporta todo o processo educacional dos alunos.

 O quadro atual não oferece ainda indicações claras dos impactos futuros das tecnologias digitais no modelo educacional brasileiro. 
Os desafios para uma integração efetiva entre Tecnologia e Educação giram em torno da prática efetiva de inovação por parte de uma 
cadeia produtiva que se preserva fortemente do risco da experimentação. Ainda assim, não inovar pode representar um afastamento 
significativo entre as práticas educacionais e os alunos e famílias (seu mercado), impelindo o sistema a se transformar.

 Entende-se que a disponibilidade de soluções tecnológicas não seja o maior desafio para enfrentar a questão, mas, sim, sua 
integração em práticas pedagógicas e o desenho de modelos de negócio capazes de lidar tanto com os interesses dos diferentes 
stakeholders (incluindo suas remunerações), quanto com a baixa propensão a tomar riscos por parte dos diferentes elos, escolas e 
famílias em particular.

 Nesse sentido, o momento atual da cadeia da Educação Básica brasileira pode ser entendido como fonte de oportunidades para 
empresas estabelecidas e entrantes que assumam o desafio empreendedor de implantar novas soluções e modelos de negócio. A 
grande quantidade de empresas (vide o número de edtechs brasileiras) com esse mesmo propósito e a presença de novos 
investidores, já no contexto atual, sinaliza que esse processo tende a seguir bastante competitivo.

 Respeitadas as particularidades, diversidade e carências brasileiras, o fenômeno de transformação da cadeia educacional segue em 
linha com o que tem ocorrido no restante do mundo, que também encontra-se em busca de novos formatos que integrem a 
tecnologia e pratiquem modelos de negócio apropriados ao bom funcionamento do sistema.

Considerações Finais
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