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RESUMO 

Com os avanços das TIC`s e a evolução de aplicações através de dispositivos 

móveis com acesso à internet, bem como a democratização do acesso ao ensino 

superior, notam-se algumas possibilidades de mudanças decorrentes destes fatores 

no ambiente educacional. Neste ambiente observam-se novos contornos ao 

processo educativo especialmente no contexto do ensino superior, cujo pleito pela 

utilização das TIC´s deve ser entendido como uma forma de avanço por meio da 

utilização de ferramentas tecnológicas que contribuam para a abordagem de novos 

modelos de negócios. Nesse contexto, ressalta-se a importância de estudos que 

contribuam para possíveis mudanças nas IES no desenvolvimento de novos 

modelos de negócios digitais em educação e o estabelecimento de novas formas de 

ensinar e de aprender, sobretudo através dos dispositivos móveis. Por meio de uma 

pesquisa qualitativa e estudo de campo em duas IES privadas de âmbito nacional, 

buscou-se nesta pesquisa, averiguar o impacto dos dispositivos móveis com acesso 

à internet na consolidação de modelos de negócios digitais na educação superior 

privada brasileira, adaptando-se um modelo de negócio digital a partir do modelo 

proposto por Weill et al (2011). Verificou-se que o uso de dispositivos móveis com 

acesso à internet pode representar uma importante ferramenta na consolidação de 

novos modelos de negócios digitais da educação superior brasileira. A análise dos 

resultados permitiu evidenciar que as IES estudadas se encontram no início da 

digitalização de seus modelos de negócios, antevendo ao longo da próxima década 

profundas mudanças na forma tradicional de se conduzir a educação superior 

privada. Ainda que os relatos obtidos indiquem que, na opinião dos executivos 

entrevistados, as IES estudadas já apresentem mecanismos e processos que 

indiquem a digitalização em alguma escala dos seus modelos de negócio, é 

necessário reconhecer a grande distância do que foi observado no campo e o 

conceito e o papel de modelos de negócios digitais discutidos na literatura de TI com 

abordagem estratégica. Cita-se como limitação do trabalho a existência de outros 

impactos que influenciam a utilização de dispositivos móveis com acesso à internet 

em um novo modelo de negócio digital na IES, ainda que o mesmo se limitou ao 

modelo adaptado. 

 

Palavras-Chaves: TIC; Modelo de negócios digital; Dispositivos móveis. 



 
 

ABSTRACT 

 

Despite the fact of the advances of the ICT, followed by the evolution of mobile 

device applications, both enhanced by the facilities of the mobile Internet access, as 

well as the increase of the access to private graduate and postgraduate schools, it 

can be researched possible changes in the educational environment. In that 

environment, it is reported new characteristics over the educational process, 

especially where the use of such ICT's resources is more present. This behavior 

brainstorms approaches for new business models. In this context, studies can 

contribute with the development of new digital business models for colleges and 

universities, to reach innovative methodologies of teaching and learning, adopting 

those mobile devices. Through a qualitative research and field study with two private 

nationwide institutions, we investigated the impact of mobile devices with Internet 

access on the consolidation of digital business models into the Brazilian private 

graduate and postgraduate schools, adapting a model proposed by Weill et al (2011). 

We found that the use of mobile devices with Internet access can really be an 

important tool in the consolidation of new digital business models. The results stated 

that these private colleges and universities are just starting their digital business 

models, and foreseeing deep changes of the traditional way to conduct the education 

overall process, on next decade. Although the obtained studies indicate that, in the 

opinion of the interviewed executives, the schools already have startups mechanisms 

and processes of digital business model, it is necessary to recognize the huge gap 

between the finds in field and the theoretical concepts of digital business models 

discussed in the IT literature under strategic approach. We notice as a limitation of 

the work the presence of external factors that affect the use of mobile devices with 

Internet access, although it was limited to the adapted model. 

 

Key-words: ICT; Digital business model; Mobile Devices. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

A valorização do saber científico, a necessidade de mais e melhor educação 

como condição para se alcançar uma boa colocação no mercado de trabalho e a 

aspiração das famílias por mobilidade social são fatores contribuintes para que a 

procura por educação superior seja uma das tendências centrais da Economia do 

Conhecimento (NEVES; RAIZER; FACHINETTO, 2007). 

Mesmo com uma demanda potencial crescente, apenas 18% dos jovens 

brasileiros com idade entre 18 e 24 anos têm acesso à educação superior (MEC, 

2012). O poder público, embora tenha a obrigação constitucional de criar instituições 

ou vagas nesse setor, tem apresentado notórias e recorrentes dificuldades em fazê-

lo. Para contornar em parte essa lacuna, a Constituição de 1988 assegurou a 

participação da iniciativa privada no ensino superior, sempre respeitando as normas 

gerais da educação e a regulamentação do setor (CF. 88, art. 209). 

Desde então, a criação e a expansão de Instituições de Ensino Superior (IES) 

privadas configura-se como uma alternativa para complementar as necessidades de 

educação superior, particularmente para as demandas das classes C e D, que o 

Estado Brasileiro não consegue suprir. Não sem razão, durante os últimos 24 anos 

(1980-2004), o crescimento do sistema aconteceu principalmente pela via do setor 

privado (BARREYRO, 2008). 

Interessante observar que, mesmo com gestão privada, é dever dessas 

organizações contribuir para a produção, aplicação e transmissão do conhecimento, 

tendo como principal beneficiário a própria sociedade que as mantém e legitima. No 

entanto, como reforça Gramani (2008, p.440), uma IES com uma gestão deficiente 

pode apresentar alto risco de redução nas vagas ofertadas. Já uma baixa qualidade 

de ensino compromete seriamente a imagem da instituição, um risco grande 

tratando-se de uma universidade. No cenário atual, o ambiente complexo das IES 

precisa favorecer o surgimento de alternativas que reduzam a evasão, possibilite a 

otimização dos recursos envolvidos e ofereça uma educação de qualidade e voltada 

para as exigências do mercado (FOLHA DE SÃO PAULO, 2013). 

Logo, a gestão de uma IES privada tem a difícil missão de conciliar os 

interesses das partes envolvidas, conferindo retorno aos seus acionistas, qualidade 

de ensino aos alunos, ambiente de pesquisa aos seus docentes e resposta social 
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aos governos. Muitas universidades privadas que alcançaram destaque ao longo 

dos anos de 1970 e 1980 ou sucumbiram ou apresentam sérios sinais de 

decadência econômica. 

Para evitar que essa história se repita, algumas IES privadas estão 

procurando se tornar mais competitivas por meio da valorização dos atributos 

inerentes a seus serviços. As IES que procuram alcançar os melhores resultados 

estão gerindo os seus negócios baseado em um contexto de mudanças. A crescente 

pressão por menores custos impulsionam essas IES em busca de inovação em 

ensino. O desafio corporativo é garantir eficiência no atendimento ao mercado, em 

acordo com as especificações e interesses das partes, convertendo-as em um 

modelo de negócio efetivo. 

Dessa forma, o ambiente organizacional tem relação preponderante com os 

objetivos a serem alcançados. As organizações criam redes de relacionamento, por 

meio de formação de parcerias ou alianças com vistas a atingirem seus propósitos 

(LEAL, 2005). 

A busca da qualidade e efetividade dos serviços depende de como as IES se 

estruturam internamente para darem respostas adequadas às necessidades e 

demanda de seus alunos (Vaz; Lotta, 2011). Pois, como Vasconcellos e Marx (2011, 

p.444) referiram, “qualquer alteração no processo básico de prestação do serviço 

provavelmente acabará impactando no serviço em si”. 

Em uma cadeia de ensino, a construção do conhecimento determinado pelo 

projeto pedagógico, pela postura e forma de interação professor-aluno, e pela 

importância do suporte e infraestrutura disponível, dá ao aluno a percepção da 

qualidade do serviço prometido de maneira confiável. 

Nesse contexto, as IES buscam alternativas internas e externas em sua 

gestão por meio de modelos que gerem vantagem competitiva. A expansão das IES 

vem trilhando caminhos alternativos e inovadores de modalidade de ensino, tais 

como: i) educação a distância; ii) conveniência na localização dos campi; iii) 

distribuição de apostilas diretamente na casa dos alunos; v) material didático gratuito 

em acordo com as editoras; v) uso de tecnologia, tais como tablets ou smartphones, 

para o uso desse material. 
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Miozzo e Soete (apud KLEMENT; YU, 2008, p.113) argumentam que “os dois 

fatores que permitiram o crescimento da utilização da tecnologia de informação nos 

serviços foram a digitalização e a microeletrônica”. As pesquisas conduzidas por 

Ross e Beath no CISR do MIT atestam que, “em uma economia digital, 

consumidores esperam velocidade, acuracidade, e produtos/serviços de alta 

qualidade” (ROSS; BEATH, 2012, p.1). Há fortes razões para acreditar que os 

alunos de uma instituição de ensino manifestem as mesmas expectativas em 

relação aos serviços educacionais. 

A revolução tecnológica produziu uma geração de alunos que 
cresceu em ambientes ricos de multimídia, com expectativas e visão 
de mundo diferente de gerações anteriores, portanto, a revisão das 
práticas educacionais é condição para que possamos dar-lhes 
educação apropriada (Santos et al. 2007, p.1) 

Como afirma Castilho (2012, p.45): “Atualmente a utilização de tecnologias de 

informação está vinculada aos aspectos referentes à sua contribuição para um 

melhor desempenho nos mais diversos contextos”. No ensino superior não é 

diferente. Espera-se que a utilização das tecnologias de informação e de 

comunicação (TIC´s) proporcione avanços que assegurem a melhoria do processo 

educativo, trazendo qualidade e captando novos alunos. Por exemplo, a utilização 

da lousa interativa traz indícios de que esses objetivos podem ser alcançados pelo 

uso das novas TIC’s (IFRN, 2012). 

Assim como o uso de computadores aliados a recursos multimídias introduziu 

mudanças na forma de disseminação da informação, a Internet pode ser 

compreendida como fonte de informação para aplicações específicas a serem 

usadas como recurso didático. Exemplo disso são os ambientes virtuais de 

aprendizagem, conhecido como AVA, salas de aula virtuais que simulam atividades 

laboratoriais, de pesquisa, de interação com outras pessoas, e de apresentação de 

conteúdo. 

Esse ambiente permite que o professor disponibilize ao aluno materiais 

diversos, possibilitando interação em tempo real, facilitando o acompanhamento da 

evolução do processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, um dos grandes 

desafios para as IES que optam pelo uso do AVA está relacionado ao planejamento, 

ao desenvolvimento e à utilização dessas ferramentas no processo de ensino-

aprendizagem (CASTILHO, 2012). 
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O uso das TIC’s na educação abrange a interconexão do conteúdo, da 

metodologia e das ferramentas necessárias. Assim, o processo de ensino-

aprendizagem é vinculado a fatores que envolvem professor, aluno e objetivos 

pedagógicos. Nesse contexto, as TIC’s constituem-se em importantes ferramentas 

viabilizadoras do ensino-aprendizagem na Economia Digital. De fato elas vêm 

provocando alterações na prática de ensinar e aprender. 

“O nível atual de desenvolvimento de tecnologias de informação e a 
democratização aos acessos à Internet possibilitam um vasto número 
de artefatos tecnológicos que podem ser utilizados para fins 
educacionais” (CASTILHO, 2012, p.46-47). 

Em face dessa realidade, as IES podem modificar seus modelos de negócios 

para gerar novas forças competitivas, fortalecendo a rede criada ao redor desse 

modelo de ensino. 

1.1 O PROBLEMA DA PESQUISA 

Qual é o impacto dos dispositivos móveis com acesso à internet na 

consolidação de modelos de negócios digitais na educação superior privada 

brasileira? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 
Averiguar o impacto dos dispositivos móveis com acesso à internet na 

consolidação de modelos de negócios digitais na educação superior privada 

brasileira. 

1.2.2 Objetivos Intermediários 

 

 Analisar a evolução da educação superior privada no Brasil. 

 Identificar os modelos de negócio digital na educação privada. 

 Investigar o impacto dos dispositivos móveis no modelo de negócio da 

Universidade Anhembi Morumbi e Universidade Estácio de Sá. 
 

1.3 SUPOSIÇÃO 

Com o crescente aumento dos cursos oferecidos, as IES privadas se 

defrontam com um grande problema: gerir melhor seus custos para não se 

inviabilizarem economicamente. É fato que, com os avanços de TIC’s, as mudanças 
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na sociedade e nas relações passam a refletir em diferentes contextos. No espaço 

escolar, o uso de TIC’s como ferramentas instrucionais vem se concretizando por 

meio de diferentes níveis de utilização de dispositivos móveis com acesso à internet. 

Atualmente, observa-se um novo processo surgindo, de negócios eletrônicos 

(e-business), para negócios baseados em plataformas móveis (m-business), nos 

quais se garante o acesso a informações em qualquer lugar, diminuindo-se as 

restrições de portabilidade. Nessa pesquisa supõe-se que o uso de dispositivos 

móveis de acesso à internet pode constituir-se em um passo decisivo para a 

implantação de modelos de negócios digitais na educação superior privada 

brasileira. 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Delimitação geográfica: a pesquisa foi realizada na Universidade Anhembi 

Morumbi e na Universidade Estácio de Sá, por meio de entrevistas semiestruturadas 

com diretores e gestores, assim como docentes em que há a oferta de material 

didático em tablet gratuito, específico, nesse caso, à Estácio de Sá. 

Delimitação teórica: no que tange ao estudo de caso, não foi objeto de análise 

o processo ensino-pedagógico com a inclusão desses dispositivos na IES. Foi 

pesquisado apenas o caso como um modelo de negócios baseado no modelo 

proposto por Weill, no CISR do MIT. 

Delimitação temporal: foram estudadas as Instituições no segundo semestre 

de 2013. 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Citando o artigo 1º do Decreto nº 5.622/05, a EAD é caracterizada como uma 

modalidade educacional a partir do uso das TIC’s como mediação didático-

pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem. Em face do crescimento dessa 

modalidade, bem como da preponderância das IES privadas, abre-se um leque de 

oportunidade de negócios para essas últimas, quanto ao uso de modelos de 

negócios. 

Dados do último censo da educação superior divulgados em 2012 indicam 

que as IES privadas detiveram uma participação de 73% no total de matrículas de 

graduação. O censo divulgou também que a matrícula no ensino a distância vem 
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crescendo de forma maior que no ensino presencial, sendo no período 2011-2012 

de 12,2% e 3,1%, respectivamente (MEC, 2012). A distribuição da matrícula por 

modalidade, segundo o grau acadêmico, apresenta-se a seguir. 

 

Gráfico 1: Distribuição da matrícula por modalidade, segundo o grau acadêmico. 
Fonte: MEC, 2012. 

O estudo tem, portanto, relevância prática, pois ajudará os gestores das IES 

pesquisadas no entendimento e reestruturação de seus processos, agregando maior 

flexibilidade operacional, levando a alcançar resultados que vão da redução de 

custos até o desenvolvimento e retenção de recursos e capacidades para atividades 

que associem maior valor. Essas IES estão representadas em todo o território 

nacional, o que destaca sua seriedade dentro de uma amplitude territorial. 

Espera-se contribuir ainda com as práticas pedagógicas, dando novos 

elementos e subsídios para uma melhor utilização das TIC’s por meio dos 

dispositivos móveis com acesso à internet, conhecendo seus papéis de acordo com 

as perspectivas do docente e do discente. Vale lembrar o percentual de 18% dos 

jovens ingressos em IES no ano de 2012, o que mostra a importância da academia 

se especializar e conhecer novos modelos digitais para a educação.  

Desse modo, a abordagem das possíveis mudanças no processo de ensino-

aprendizagem no ensino superior pode ajudar o desenvolvimento de novos modelos 

de negócios em educação e estabelecer novas formas de ensinar e de aprender, 

sobretudo por meio dos dispositivos móveis. 
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Finalmente, a introdução desses dispositivos no ensino superior presencial 

contribuirá para o aumento do campo teórico nessa área, de modo que seja possível 

maior compreensão desse processo. 

6.1 ORGANIZAÇÃO 

A fim de estudar o tema proposto sobre os modelos digitais no setor da 

educação, o capítulo 2 apresentará a fundamentação teórica usada para o 

desenvolvimento do modelo de pesquisa, baseado em revisão da bibliografia 

existente sobre os seguintes temas: 

 TIC’s. 

 TIM’s. 

 Modelos de negócios. 

 Modelos de negócios digitais. 

 Modelos de negócios digitais na educação. 

 Política de educação do ensino superior. 

 Plano nacional de educação. 

 Ensino superior privado no Brasil. 
 

No capítulo 3 apresenta-se o modelo de negócio digital adaptado do modelo 

de Weill et al. (2011) para a educação. 

O capítulo 4 aborda a metodologia adotada. São apresentadas também a 

estratégia de coleta de dados e o questionário a ser apresentado aos gestores da 

empresa em estudo. 

O capítulo 5 apresenta um sucinto histórico das IES escolhidas para o estudo 

de campo: as Universidades Anhembi Morumbi e Estácio de Sá. 

No capítulo 6 é analisado o modelo adaptado, e com base na metodologia 

usada em conjunto com as informações obtidas da pesquisa de dados secundária, 

resultou em identificar a compatibilidade do modelo. 

No capítulo 7 são apresentadas as conclusões do trabalho, apontadas as 

limitações deste estudo e as propostas para possíveis pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Para Carleto e Souza (2011) as constantes mudanças políticas, econômicas, 

sociais e culturais que vêm ocorrendo no mundo globalizado fazem com que a 

escola tenha que atender às exigências impostas por um novo modelo de 

sociedade: a sociedade da informação inserida na era do conhecimento. “Nesse 

sentido, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) estão conquistando 

espaço nas mais diversas organizações, sobretudo na gestão de unidades de 

ensino” (CARLETO; SOUZA, 2011, p. 746). 

Interpreta-se daí que não se pode falar de uma sociedade integrada sem 

mencionar o uso das TIC’s como uma das principais ferramentas na disseminação 

da informação e do conhecimento. 

Como demonstra a pesquisa de Zamuto et al. (2007), a relação entre a 

tecnologia em geral - e a TI em particular - e as formas e estruturas organizacionais 

tem ocupado a atenção de estudiosos de administração desde a década de 1950. 

Segundo Zuboff (1988) até o início da década de 1980, na era dominada pelo 

“mainframe”, o uso das TIC’s no ambiente organizacional ficou restrito ao 

processamento de grande volume de dados. Com a emergência da plataforma 

cliente-servidor e com a consolidação dos sistemas integrados de gestão, 

principalmente o Enterprise Resource Planning - ERP, as TIC’s ajudaram as 

organizações a se formarem por processos, não mais por silos funcionais, apoiando 

a substituição de estruturas hierárquicas de comando e controle. 

A partir da década de 1990, com a crescente digitalização e virtualização 

propiciadas pela Internet e as inovações em telecomunicações, o uso de TIC’s 

tornou-se uma poderosa ferramenta de inovação em processos e modelos de 

negócio (CASTELLS, 2010), habilitando profundas mudanças organizacionais 

(DEDRICK; GURBAXANI; KRAEMER, 2003). Hoje, com a consolidação de 

plataformas digitais, as infraestruturas de TI passaram a se confundir com o próprio 

negócio, como é o caso dos bancos (WEILL et al., 2011). 

O desenvolvimento da Internet e da World Wide Web - WWW permitiu o 

surgimento de um ciberespaço, o qual se caracteriza por uma infraestrutura digital 

que provê a plataforma global por meio da qual as pessoas e as organizações 
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interagem, comunicam-se, colaboram e buscam informação (CASTELLS, 2010). 

Como argumenta ainda o autor, "A Internet é, acima de tudo, uma criação cultural". 

Na base de comunicação social da cyber cultura está a interação e a construção 

social do conhecimento, em contraposição ao caráter passivo e a “bestialização” 

trazidas pela comunicação analógica, como é o caso da TV tradicional. 

Logo, como sugerem Oliveira et al. (2008, p.1661), “Poder disponibilizar as 

informações de maneira mais rápida e eficiente por meio das TIC’s é que tornam as 

organizações mais competitivas”. Laguardia, Casanova e Machado (2010, p. 98) 

abordam que  

“as novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) tendem a 
suplementar, em lugar de substituir, as práticas e formas de 
organização existentes e o impacto dessas tecnologias depende 
fortemente do contexto social em que estão inseridas”. 

Segundo Albertin e Albertin (2005, p.6), as organizações podem entender o 

papel das TIC’s em cinco perspectivas: 

 Visão de controle: as TIC’s começam a ser algo indispensável em 

diversos processos que por outro lado leva a uma necessidade de 

maior controle sobre seus custos. 

 Visão de custo: as TIC’s são uma despesa e não um investimento. 

 Visão defensiva: tem uma dependência maior das TIC’s, mas o 

crescimento dela, dentro da empresa, ainda é menor que a taxa de 

crescimento do negócio. 

 Visão agressiva: a empresa entende as TIC’s como uma alavancadora 

para a organização. Ela é vista como um instrumento facilitador a ser 

disponibilizada para a organização como um todo. 

 Visão estratégica: caracteriza-se pela utilização das TIC’s como um 

diferencial competitivo da organização e como base para os processos 

transacionais e de decisão. 

2.2 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO MÓVEIS 

As duas últimas décadas têm apresentado avanços tecnológicos significativos 

de informação móvel aliado a TIC’s, e como os dispositivos móveis podem oferecer 

um leque de oportunidades técnicas para as organizações e seus membros para 

implementar mobilidade empresarial (SØRENSEN, 2008). 
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Essas mudanças podem afetar, por exemplo, o modo como o tempo e o 

espaço são definidos e experienciados pelas pessoas; a natureza do trabalho e dos 

locais de trabalho; e a natureza da fronteira entre questões vinculadas a trabalho e 

não trabalho na vida das pessoas. 

Com o aumento de usuários da telefonia móvel, banda larga e redes sem fio, 

a mobilidade torna-se cada vez mais usual (SACCOL; REINHARD, 2007). Segundo 

os autores, a Tecnologia de Informação Móvel é um conjunto de dispositivos 

tecnológicos que suportam mobilidade e comunicação à distância, sendo os mais 

conhecidos os telefones celulares, notebooks, agendas eletrônicas, PDA (assistente 

pessoal digital), tablets e smartphones (telefones inteligentes), o infravermelho, o 

RFID (identificação por rádio frequência), e wireless LAN (rede local sem fio) 

(SACCOL; REINHARD, 2007). 

No Brasil, o número de telefones celulares já é maior que o número de 

telefones fixos, conforme demonstra o quadro abaixo. Com efeito, os usuários de 

aparelhos móveis podem comunicar-se em qualquer lugar, a qualquer momento, em 

um ambiente móvel dinâmico. 

 
Quadro 1: Número de assinantes por conexão 
Fonte: TELECO, 2014. 

Quanto ao tipo de tecnologia adotada em aparelhos celulares, é de se 

observar o crescimento dos modelos que proporcionam acesso à internet, usando 

tecnologias GSM e 3G (WCDMA). Segundo dados da ANATEL (2014), a 

participação do GSM no total de acessos atingiu o pico de 90,16% em Novembro de 

2009 e depois começou a cair. A queda na participação ocorre por que a quantidade 

de celulares GSM está crescendo menos que a do WCDMA. O WCDMA superou o 

GSM em Fevereiro de 2010. 
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Quadro 2: Celulares por tecnologia 
Fonte: TELECO, 2014. 

2.3 MODELOS DE NEGÓCIOS 

O termo “modelo de negócio”, business model (BM) em inglês, ganhou força, 

atualmente, quando nas empresas se passou a ter um maior interesse sobre o 

assunto a partir do contexto da desregulamentação de setores econômicos, 

globalização, e sustentabilidade (CASADESUS-MASANELL; RICART, 2011). 

Desde então, o conceito de “modelo de negócios” está se tornando cada vez 

mais popular, embora ainda existam muitas dúvidas sobre a abrangência desse 

conceito. Para melhor esclarecimento do que vem a ser modelo de negócios e seus 

impactos nas organizações, Kcrmar (2011) fez extensa pesquisa sobre definições, 

classificações e quais as áreas de negócios que sofrerão maiores impactos com a 

implantação de inovações em modelos de negócios. O autor encontrou mais de 

1.300 artigos na base EBSCO entre 1947 e 2011, percebendo que a maior parte 

desses artigos estava concentrada nos últimos quinze anos da sua pesquisa. A 

figura abaixo mostra a linha de evolução de acordo com diferentes taxonomias de 

diversos autores. 

As linhas classificam os autores por definições de BM (linha verde), 

componentes de BM (linha laranja), classificações de BM (linha vermelha), 

transformações (linha marrom), métodos e ferramentas (linha turquesa) e evolução 

(linha azul). 



22 
 

 

Figura 2: Linha evolutiva sobre “business model” 
Fonte: Kcrmar, 2011. 
 

O autor cita Weill et al. (2011) alegando não haver universalmente uma 

definição estabelecida sobre modelos de negócios. Esta pesquisa também não 

elege uma única definição, preferindo indicar várias conceituações percebidas por 

diferentes autores. 

Para Chesbrough e Rosembloom (2002), modelo de negócio integra o 

potencial tecnológico com a perspectiva estratégica. Segundo eles, o potencial 

técnico está conectado com a realização de valor econômico para as organizações. 

Osterwalder (2005) descreve modelo de negócios como uma ferramenta 

conceitual contendo uma série de objetivos, conceitos e seus relacionamentos com 

o objetivo expresso do negócio de uma organização. Ele considera que este 

propósito determina o valor dado ao cliente, pela forma como isso é feito, e que 

consequências financeiras são obtidas com esse modelo. 

Casadesus-Masanell e Ricart (2009, 2011) colocam que modelo de negócio 

refere-se à lógica da organização em buscar meios de operar e daí criar valor para 

seus stakeholders. Seus estudos sugerem que o modelo de negócio se baseie nas 

escolhas que os executivos fazem sobre como a organização deve operar, e de 

como essas escolhas levam a determinadas consequências que são avaliadas na 

criação de valor. 
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Amit e Zott (2010) definiram modelo de negócio como um sistema de 

atividades que retrata o modo como a organização “faz negócio” com seus 

consumidores, parceiros e outros stakeholders. “Um modelo de negócios é um 

pacote de atividades específicas que conduzem a satisfação percebida das 

necessidades do mercado” (AMIT; ZOTT, 2010, p.2). 

Teece (2010) entende modelo de negócios como a lógica, dados e outras 

evidências que suporta a proposição de valor para o cliente e uma estrutura viável 

de rentabilidade e custo para a empresa. 

Magretta (2002) e Buzzavo (2012) argumentam que um bom modelo de 

negócio é feito de decisões tomadas a partir do conhecimento de quem são seus 

clientes, o que a organização oferece a eles (clientes) de valor em seus produtos ou 

serviços, e como a organização levará seus produtos e serviços na percepção desse 

valor, a fim de conseguir lucro. 

É importante entender que os vários conceitos e definições sobre “modelo de 

negócio”, em sua essência remetem à criação de valor. Isto é, ao valor criado aos 

usuários a partir da oferta de serviços e produtos como forma de obter vantagem 

competitiva. 

Kcrmar (2011) relata que as diferentes definições apontam para a 

classificação de três escolas de pensamento: e-commerce, estratégia, e 

gerenciamento de inovações e tecnologia. Em e-commerce, modelos de negócios 

são usados para explicar as configurações organizacionais de negócios baseados 

na Internet. A escola estratégica vê modelos de negócios como um modelo que 

explique a criação de valor como forma de obter vantagem competitiva. E o 

gerenciamento de inovações e tecnologia compreende a potencialidade da 

tecnologia aliada à inovação na obtenção de valor. 

Definição Escola de Pensamento 

“Modelo de negócios é uma arquitetura 
de produtos, serviços e fluxo de 
informações, incluindo uma descrição 
dos potenciais benefícios para os vários 
atores, uma descrição de fonte de 
rentabilidade.” 

(Timmers, 1998) 

E-commerce 
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“Modelo de negócios descreve a 
racionalidade de como a organização 
cria, distribui e captura valor.” 

(Osterwalder e Pigneur, 2011) 
 

“Modelo de negócios, é um reflexo da 
estratégia realizada da firma. [...] Mas 
sucintamente, refere-se à lógica da 
organização, o meio de operá-lo e como 
criar valor para seus stakeholders. 
Estratégia se refere a escolha do modelo 
de negócios por meio do qual a 
organização competirá no mercado.” 

(Casadesus-Masanell e Ricart, 2010) 

Estratégia 

“Modelo de negócios é lógica heurística 
que conecta o potencial tecnológico com 
a realização de valor econômico.” 

(Chesbrough e Rosenbloom, 2002) 

Gerenciamento de  
inovações e tecnologias 

Tabela 1: Abordagens para modelo de negócios. 
Fonte: Adaptado de Kcrmar, 2011. 

De acordo com a Taxonomia acima apresentada, que será adotada nessa 

pesquisa, na criação de valor ganha especial destaque o uso das TIC’s para a 

criação de novos modelos de negócios, explorado a partir da interconectividade, 

quer seja na relação comercial entre empresas de uma cadeia produtiva (B2B), ou 

em um ambiente entre empresa e consumidor (B2C). 

Zamuto et al. (2007) apresentam cinco possibilidades de interação que as 

TIC’s permitem às organizações, sendo elas: i) visualização completa dos processos 

de trabalho, no que permite simbiose entre tecnologia e funções organizacionais; ii) 

serviços e produtos flexíveis e em tempo real, isto é, a possibilidade de agregação 

de pequenos e rápidos softwares que auxiliam o consumidor em novos e inovadores 

modos de consumo; iii) colaboração virtual, compartilhando outros conhecimentos 

quando principalmente esse conhecimento é convergido pela mídia; iv) colaboração 

em massa, quando a interação é de muitos-para-muitos; v) simulações e 

representações sintéticas, capaz de analisar por meio de vários cenários. 

Essa interação leva a canais virtuais de relacionamentos. Pitassi (2004, p.34) 

destaca que “a virtualidade pode ser vista como uma estratégia potencialmente 

aplicável em diferentes níveis a todas as organizações”. Para o autor, 

“uma rede de relacionamento com parceiros de negócio pode ser 
classificada como “virtual” quando: as barreiras geográficas e de fuso 



25 
 

horário são totalmente desconsideradas para o estabelecimento de 
uma parceria; A rede é capaz de acompanhar rapidamente as 
mudanças nas demandas dos clientes usando o acesso aos recursos 
oferecidos por quaisquer parceiros capacitados para tal, os quais 
tomam por base, para oferecer seus componentes, a configuração 
técnica predefinida para cada solução; O potencial de atualização, no 
limite das inovações incrementais, é maximizado pela integração dos 
sistemas de cada parceiro e pelo uso de agentes inteligentes e de 
padrões lógicos de interface; Os encontros são pontuais, 
estabelecidos apenas para atender ad hoc a uma configuração de 
recursos; Cada solução, que é um produto/serviço de arquitetura 
modular, requererá uma configuração e, por conseguinte, um 
conjunto de parceiros” (PITASSI, 2004, p.34-35). 

Dentro desse contexto, Li et al. (2012) concluíram após análise dos 

resultados obtidos a partir de 400 questionários respondidos por membros de 

corporações que trabalham com tecnologia de virtualização, que três fatores são 

considerados preponderantes: qualidade do sistema, qualidade da informação, e 

gerenciamento e manutenção simplificado. 

Qualidade do sistema significa, na visão dos autores, como a virtualização – 

aqui entendida como digitalização – pode melhorar a eficiência e o desempenho dos 

processos. Qualidade da informação identifica como a acurácia, a eficiência, a 

oportunidade e a clareza das informações melhoram com a virtualização. E o 

gerenciamento e manutenção simplificados implicam na gestão do tempo, 

manutenção e segurança dos sistemas. Para melhor entendimento, na próxima 

seção será explicado o que é um modelo de negócios digital. 

2.3.1 Modelo de negócios digitais: do e-business ao m-business 

 
A massificação do acesso à internet a partir do final do século passado, 

consolidado pelo constante barateamento de equipamentos e pelo surgimento de 

diversas fontes de acesso, fez com que as empresas percebessem que os modelos 

de negócios até então usados deveriam ser transformados em negócios digitais, 

com o uso do comércio eletrônico (e-commerce) e negócios eletrônicos (e-business). 

“O e-commerce mudou a relação das empresas com seus clientes. O e-business 

transformou a relação entre empresas” (ALVERGA, 2008, p.14). 

Antes da internet, os negócios operavam em um mundo físico, tangível e com 

transações concentradas no consumidor e no produto final. Hoje, o mundo sem 

fronteiras de comércio deslocou os negócios para novas experiências: intangível, em 
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transações baseadas em serviços e com orientação dada pela experiência vivida 

pelo consumidor (WEILL, 2011). 

Westerman et al. (2012, p.1) sugerem que 

“a transformação digital irá requerer das companhias projetar em seu 
‘core’, quatro capacidades: uma plataforma digital unificada; soluções 
de entrega; capacidades analíticas e a integração entre TIC’s e os 
negócios”. 

Uma plataforma unificada garante a integração de dados e processos na 

organização criando uma visão de conhecimento compartilhado, tornando a 

operação mais eficiente e orientada ao cliente. Ainda, segundo os autores acima, as 

empresas necessitam de habilidade para modificar seus processos na construção de 

novos métodos. Para tanto, as soluções devem ser efetivas e rápidas. Dados 

integrados por uma plataforma unificada, com soluções rápidas de acordo com a 

necessidade do cliente criam uma ferramenta poderosa de análise do mercado, 

gerando vantagem competitiva. 

Os autores afirmam que toda indústria – da manufatura à alta tecnologia – já 

estão se beneficiando da transformação digital quando as implantam, através dos 

quatro pontos sugeridos pelos autores. E essa transformação, para prover ganhos 

em uma mudança de modelo de negócio, precisa fortemente da interação entre 

tecnologia da informação e práticas gerenciais. 

Cada negócio criado pela empresa deve interagir com o cliente a fim de obter 

valor à organização, em uma combinação de conteúdo, experiência e plataforma 

(WEILL et al., 2011). A figura abaixo apresenta o modelo proposto pelos autores, a 

qual para esta pesquisa será adaptado para um modelo de negócio digital na 

educação: 

 
Figura 2: As três capabilities de um modelo de negócios digital. 
Fonte: Adaptado de Weill et al., 2011. 
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Os autores sugerem algumas questões a serem respondidas pelas empresas: 

1. Conteúdo: 

 a. Quanto de sua receita é gerada online? 

 b. Do seu conteúdo, o que o consumidor realmente dá valor? O seu 

conteúdo atrai os mais jovens? 

 c. Há espaço para divulgação de conteúdo “físico” como forma de 

atração e retenção dos consumidores tradicionais? 

2. Experiência: 

 a. Você conhece bem a experiência vivida pelos seus consumidores 

com seu produto? 

 b. Há produtos personalizados disponíveis? 

 c. Os sites são fáceis de uso e atrativos? 

 d. Existe histórico confiável nas transações de informações e 

compras? 

3. Plataforma: 

 a. Quanto você usa de plataforma digital interna? Está integrada com 

outras plataformas empresariais? 

 b. Existe flexibilidade de customização de produtos e serviços para 

diferentes segmentos de consumidores? 

 c. Você utiliza o melhor do mercado para suas plataformas, reduzindo 

custos e compartilhando infraestrutura? Parceiros, Data Center, Cloud 

Computing? 

A transformação em direção aos modelos digitais foi facilitada pela adoção 

dos dispositivos móveis de acesso à internet. Esses equipamentos têm 

funcionalidades tais como alta capacidade de armazenamento, rápido 

processamento e transmissão de dados e a conexão com a internet através de 

redes do padrão Wi-Fi ou GPRS/3G, dando acesso a informações e recursos 

independentemente de onde o usuário estiver. Como exemplo, encontramos os 

Personal Digital Assistant - PDA’s, celulares, smartphones, tablets, netbooks e 

notebooks. 
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Quanto aos benefícios da mobilidade desses dispositivos, Alverga (2008, 

p.28), classificou-os em cinco valores: i) o entretenimento – na geração de 

passatempo e diversão a todo instante; ii) a espontaneidade – decisão de compra e 

serviços a qualquer momento; iii) a eficiência – no aumento da produtividade; iv) o 

tempo crítico – na necessidade de resposta rápida e imediata; iv) a própria 

mobilidade em si, com a criação de serviços do tipo localização, rastreamento, 

telemetria etc. 

De acordo com a International Telecomunication Union - ITU, no mundo, o 

número de assinaturas do serviço de telefonia móvel aproxima-se a 90 (noventa) em 

cada 100 (cem) habitantes, indicando a forte presença dos telefones celulares no dia 

a dia das pessoas. 

Interessante atentar no gráfico a seguir para o ano de 2007 quando pela 

primeira vez foi notada a quantidade de assinaturas de acesso à banda móvel, e que 

em três anos já ultrapassa a assinaturas de acesso cabeado, estando próximo de 

alcançar o número de assinaturas de telefonia fixa. 

 

Gráfico 2: Indicadores de utilização em TIC´s. 
Fonte: ITU, 2013. 

Kalakota e Robinson (2002, p. 18) ponderam que a computação móvel 

continuará a desfrutar de forte crescimento por duas razões: i) permite o controle 

pelos usuários da maneira como eles se comunicam, usando para tal múltiplos 
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aparelhos, aplicações e ferramentas; ii) permite que os usuários controlem o tempo 

e a frequência com que obtêm informações. Os autores conceituam que o negócio 

em ambiente móvel chama-se m-business, sendo “a infraestrutura de aplicação 

necessária para manter relações de negócios e vender informações, serviços e 

mercadorias por meio dos aparelhos móveis” (KALAKOTA e ROBINSON, 2002, 

p.20). 

A definição da estratégia de m-business não difere do significado até o 

momento apresentado nesse texto, quando se refere a um modelo de negócios, qual 

seja avaliar onde se conquista mais valor. Seja essa estratégia definida durante a 

fase de inovação, na busca da organização em ser a primeira no mercado com 

novas proposições de valor; seja na fase de infusão de tecnologia, com aplicações 

que agregam valor ao negócio. 

Kalakota e Robinson, em sua publicação de 2002, indicavam cinco fases de 

solução na criação de valor para o cliente, baseado em aprimoramentos contínuos 

na tecnologia móvel. Embora previsões e tendências em se tratando de tecnologia 

sejam difíceis de fazer, pode-se considerar que os autores foram felizes em sua 

análise, considerando que a fase apontada à época como sendo a alcançada pelas 

empresas móveis era apenas a primeira. Segundo eles, as fases de solução são: 

 Fase 1: Troca de mensagens. A capacidade de interação através de 

SMS. Para passar de fase, os dispositivos móveis teriam que ganhar 

em velocidade e espaço de armazenamento de forma a ficar mais 

atrativo que o e-mail do computador pessoal. 

 Fase 2: Info-conectividade. A capacidade de acessar e recuperar 

informações da Web. Para tanto, precisaria de velocidade de 

transmissão e qualidade do canal móvel. 

 Fase 3: Transações. Transações comerciais por meio do canal móvel. 

 Fase 4: Transformação. Interligação de processos de negócios, dentro 

da empresa e entre organizações. Os processos internos e externos de 

negócio focados na mobilidade trará maior ganho de real valor 

econômico e comercial do m-business. 

 Fase 5: Infusão. A mobilidade é absorvida pela empresa na sua 

maneira de fazer negócios. 
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Os autores concordam que a infusão exigirá que “a empresa, seus 

funcionários, seus fornecedores, e seus clientes façam de novo a reengenharia de 

processos e das relações de negócios para alimentar a cultura da empresa à 

presença da tecnologia” (KALAKOTA e ROBINSON, 2002, p. 29). 

Nesse sentido, a tecnologia não é o único fator organizacional que garantirá o 

sucesso da implantação do novo modelo de negócio. O ambiente onde se insere a 

empresa e a relação entre seus participantes (fornecedores e consumidores), e a 

cultura e os processos organizacionais são fundamentais à obtenção de vantagem 

competitiva (ARDURA; ARTOLA, 2010). 

2.3.2 Modelo de negócios digitais na educação 

 
Das diferentes terminologias encontradas na literatura duas têm maior 

destaque: educação a distância e educação online. O ensino a distância pode ser 

realizado de diversas formas, tais como cursos por correspondência, pela televisão, 

off-line. Educação online, por sua vez, está associada ao serviço web, à internet. 

Para Riss (2012, p.30), “O ensino a distância foca a transmissão da instrução para o 

aprendiz enquanto a aprendizagem foca a maximização da cognição do aprendiz”. 

A evolução do ensino a distância (EAD) no Brasil foi grande nos últimos anos. 

Os números do já citado censo da educação mostram que em 2011, ingressaram 

mais de 431 mil alunos em EAD, e nesse mesmo ano, concluíram 151.552. Em 

2012, as matrículas na modalidade EAD representaram 15,8% do total de matrículas 

no ensino superior. (INEP, 2012). 

Importante frisar que a EAD não deve ser tratada com um modismo 

tecnológico. O seu crescimento vem acontecendo durante as últimas décadas em 

todo o mundo, devido aos avanços das TIC’s, o que proporcionou uma flexibilidade e 

acessibilidade à educação, à cultura e ao desenvolvimento pessoal e ao 

desenvolvimento profissional sem precedentes nos modelos físicos e tradicionais. 

Silva (2012, p. 38), considera que “pela internet as pessoas recebem e podem 

produzir e socializar conteúdos”. 

Filatro (apud Silva, 2012, p.37), define três categorias de tecnologias 

envolvidas na EAD: Distributiva, do tipo um-para-muitos, quando seu uso é na 

disseminação da informação; Interativa, do tipo um-para-um, com o objetivo de 
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desenvolver habilidades; e Colaborativa, do tipo muitos-para-muitos, usadas na 

formação de novos esquemas mentais. 

Riss (2012) avalia o ano de 1995 como um ponto de ruptura na história da 

EAD uma vez que o desenvolvimento da internet possibilitou o surgimento do 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Para melhor explicação, destaca-se a 

percepção levantada por Castilho (2012, p.46-47) de que “o nível atual de 

desenvolvimento de tecnologias de informação e a democratização aos acessos à 

Internet possibilitam um vasto número de artefatos tecnológicos que podem ser 

utilizados para fins educacionais”. A autora mostra como exemplos de aplicações 

existentes nos dias de hoje os: 

 Ambientes virtuais de Aprendizagem – AVA’s – conhecidos como 

“salas de aula virtuais”. Esses ambientes podem simular atividades 

como laboratórios, pesquisas, apresentação de conteúdos e interação 

de pessoas; 

 Sistema de gerenciamento de aprendizagem, também considerados 

AVA’s e conhecidos como Learning Management System – LMS: 

disponibilizam uma grande variedade de ferramentas que apoiam o 

ensino-aprendizagem individual e coletivo; 

 Sistema de gerenciamento de conteúdo, conhecido como Learning 

Content Management System - LCMS. Sistemas orientados à criação 

de novos conteúdos, captura de conhecimentos, composição de 

conteúdos já existentes e armazenamento e recuperação de conteúdos 

de aprendizagem. 
 

Esses ambientes proporcionam três principais recursos: i) documentação e 

informação, pois permitem apresentar informações institucionais, veicular material 

didático, fazer upload e download de documentos além de oferecer suporte ao 

ambiente; ii) gerenciamento acadêmico, pois permite acessar as secretarias virtuais 

do curso; iii) produção, permitindo o desenvolvimento de atividades e resoluções de 

problemas dentro do ambiente. 

Uma vez que “a educação em ambientes virtuais se refere a experiências de 

aprendizagem que utilizam recursos hipermidiáticos em ambientes apoiados por 

uma tecnologia de comunicação online” (LAGUARDIA, PORTELA E 



32 
 

VASCONCELLOS, 2007, p. 513), novas plataformas surgem e há uma necessidade 

de avaliar os modelos e determinar a melhor forma de apoiar a colaboração, 

interação e avaliação em grande escala. Aproveitar a nova tecnologia não é 

suficiente, os novos modelos devem usar essas ferramentas e serviços para 

envolver os alunos em um nível mais profundo. 

Os autores acima citados lembram que “os níveis de interação podem ser 

analisados sob as perspectivas aprendiz-aprendiz, aprendiz-tutor, aprendiz-conteúdo 

e aprendiz-interface” (LAGUARDIA; PORTELA; VASCONCELLOS, 2007, p. 521). 

Para reforçar o comentário, Kaufmann (2005) relatou as tecnologias da 

informação usadas atualmente em IES, que vão desde o uso da internet para 

pesquisa e interatividade, como o uso do e-mail e transferência de arquivos, como 

salas de aula virtuais, videoconferência, chat, fóruns, até a formação de quiosque 

multimídia, que disponibiliza o serviço de secretária acadêmica e disponibilidade de 

acesso ao aluno. Além disso, “com a rápida disseminação de informações pela 

internet, a atividade de pesquisa está mudando significativamente, rumo a uma 

biblioteca virtual, por meio digital/eletrônico” (KAUFMANN, 2005, p. 24). 

A presença da Internet na vida dos alunos fora da escola e, especialmente, 

através de dispositivos móveis, está permitindo uma tendência apoiada por um 

aumento da tolerância e até mesmo entusiasmo entre os professores para 

dispositivos móveis como ferramentas de aprendizagem. Como o custo dos 

dispositivos continua a descer, eles proliferam nas salas de aula e tendem a ser 

ferramentas poderosas de aprendizagem. Os educadores se sentem menos isolados 

e mais inspirados pelo relacionamento construído através das mídias sociais, com a 

descoberta de um maior acesso às ideias de aula e novas práticas de ensino. 

Ao mesmo tempo, outros educadores se sentem incomodados com a 

intromissão dessas tecnologias em sua forma de ensino. “A resistência dos usuários, 

motivada pelos mais diversos fatores, pode definir o tempo necessário para a 

implementação dessas novas tecnologias ou mesmo inviabilizá-la” (KAUFMANN, 

2005, p. 31). 

A questão crítica que raramente é discutida partir de uma perspectiva 

educacional é que toda a organização deve estar na mesma sintonia do uso desses 

dispositivos móveis como complementariedade da sua missão educativa, e deve ser 
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claramente comunicada a todos os grupos constituintes, aí incluindo alunos, 

professores, diretores e administradores. 

2.4 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

2.4.1 Plano Nacional de Educação 

 
A redemocratização do País, a partir da década de 1980, fez surgir como uma 

das principais bandeiras a luta pelo direito à educação, acelerando mudanças na 

educação brasileira impulsionadas por mobilização popular (BRASIL, 2010). 

Após a Constituição de 1988 o acesso ao ensino superior democratizou-se 

por meio de políticas públicas de financiamento estudantil, tais como ProUni 

(Programa Universidade para Todos) e o Fies (Programa de Financiamento 

estudantil). Da mesma forma, as políticas para o desenvolvimento das instituições 

pelo Reuni (Reestruturação e expansão das universidades federais). Tais ações 

elevaram consideravelmente o número de vagas, primeiro na rede privada e depois 

na rede pública. Esse avanço inclui a modalidade presencial e EAD no Brasil (CF. 

88; INEP, 2011). 

O quadro 3 apresenta um breve histórico da educação no Brasil, da transição 

democrática aos dias de hoje (SILVA, 2012, p. 27). 

 

Quadro 3: Breve histórico da educação no Brasil. 
Fonte: Adaptado de Silva, 2012. 

 

A política nacional de educação está harmonizada com os objetivos 

fundamentais fixados na Constituição Federal de 1988: garantir o desenvolvimento 

nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 
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e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (CF. 88, Art. 3). A educação, 

sendo alçada à condição de eixo estruturante da ação do Estado é garantia de 

desenvolvimento nacional. Reduzir desigualdades sociais e regionais se traduz na 

equalização das oportunidades de acesso à educação de qualidade (PDE, 2007). 

Em 2010 a Conferência Nacional de Educação (CONAE) discutiu os rumos da 

educação brasileira com a finalidade de promover subsídios necessários à 

elaboração do Projeto de Lei (PL 8.035) e o Plano Nacional de Educação (PNE) 

para o decênio 2011-2020, ora tramitando no Congresso Nacional (ANPEd, 2011). O 

direito à educação é tratado como contexto desafiador de superação das 

desigualdades e do reconhecimento e do respeito à diversidade. Dessa forma, as 

IES subordinam-se ao conjunto de normas gerais de educação que devem ser 

harmonizados com as políticas públicas, tendo que acatar a autorização e avaliação 

desenvolvidas pelo poder público. Assim sendo, no que diz respeito ao setor 

privado, o Estado deve regulamentar, controlar e fiscalizar todas as instituições com 

base nos mesmos parâmetros e exigências aplicados às do setor público (ANPEd, 

2011). 

São diretrizes do PNE 2011-2020, entre outras: I - erradicação do 

analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - superação das 

desigualdades educacionais; IV - melhoria da qualidade do ensino (BRASIL, 2010). 

O PNE está estruturado em metas e estratégias, em uma concepção de uma 

visão sistêmica da educação que abarque todas as etapas e modalidades da 

educação de maneira integrada. No que diz respeito à educação superior, as metas 

12 e 13 determinam a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior 

para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a 

qualidade da oferta; e a qualificação do corpo docente em efetivo exercício nas 

instituições de educação superior de forma a alcançar, no mínimo, 35% (trinta e 

cinco por cento) de doutores e 40% (quarenta por cento) de mestres, com vistas à 

melhoria consistente e duradoura da qualidade da educação superior. Para alcançar 

esses objetivos será preciso expandir a rede de universidades e qualificar 

progressivamente a oferta da educação superior privada (BRASIL, 2010). 

Infere-se que o PNE dá especial importância à expansão da oferta de vagas, 

já que somente 11% de jovens, entre 18 e 24 anos, têm acesso a esse nível 
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educacional. O programa Universidade Aberta introduz o conceito de EAD, além de 

estabelecer a realização de pesquisas com o intuito de melhorar a qualidade dos 

cursos de nível superior, pois não basta ampliar as vagas, é preciso fazê-lo com 

qualidade. 

2.4.2 Ensino Superior Privado no Brasil 

 
O segmento privado foi inaugurado com a constituição de 1891, que 

“descentralizou o ensino superior, que era exclusivo do poder central, delegando-o 

também para os governos estaduais e permitiu a criação de instituições privadas” 

(BARREYRO, 2008, p. 15). A pesquisa da referida autora mostra que entre 1892 e 

1910 foram criadas 27 instituições de ensino superior no país, passando de 2.300 

alunos para mais de 10 mil em 1915. 

De 1933 a 1945, o número de estabelecimentos em educação superior 

privado no Brasil saltou de 265 para 391, crescendo em número de matrículas de 

14.737 a 19.668 (BARREYRO, 2008). Esses dados mostram a importância do setor 

privado já nesse período, posto que a autora observou a representatividade de 63% 

e 48% dos estabelecimentos e matrículas, respectivamente, nesses anos. 

A primeira LDB foi aprovada em 1961, normatizando e reconhecendo as 

instituições de ensino superior. A interiorização da educação superior foi paralela à 

ampliação do sistema particular de ensino (MEC, 2012).  

A Constituição Federal de 1988 manteve o ensino livre à iniciativa privada, 

respeitada as normas gerais da educação, autorizado e fiscalizado pelo poder 

público. Ainda, permitiu a diversificação da organização acadêmica tornando 

possível outros formatos além da universidade, tais como centros universitários, 

faculdades integradas e institutos ou escolas superiores. A essas instituições é lícito 

ensinar sem desenvolver pesquisa e extensão, aludindo, desse modo, a menores 

custos. 

Essa legislação favoreceu a expansão da educação superior pelo setor 

privado, evidenciado pelo último censo da educação superior, conforme 

demonstrado no quadro a seguir. 
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Instituições Número % 

Total 2.416 100% 
Pública 290 12% 
Federal 97 4% 

Estadual 121 5% 

Municipal 72 3% 

Privada 2.126 88% 
Quadro 4: Distribuição de IES no Brasil. 
Fonte: MEC, 2012. 
 

O gráfico a seguir ilustra a expansão das matrículas considerando as 

modalidades de ensino presencial e a distância. Ressalte-se o aumento das 

matrículas em EAD a partir de 2005. 

 

Gráfico 3: Evolução das matrículas de graduação, por modalidade de ensino. 
Fonte: MEC, 2012. 
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CAPÍTULO III – MODELO DE NEGÓCIO DIGITAL ADAPTADO À EDUCAÇÃO 

Atualmente, a educação almeja e concretiza mudanças que vão de uma 

transmissão da informação, na instrução, para a criação de ambientes de 

aprendizagem, nos quais o aluno realiza atividades e constrói o seu conhecimento 

(CARVALHO, MOITA, SOUSA, 2011). 

No capítulo anterior foi evidenciado haver dois ambientes de ensino na 

educação superior brasileira: Presencial e EAD. Estes ambientes já estão fortemente 

estabelecidos nas IES. 

Silva (2012, p. 92) coloca que “a relevância dada às TIC’s está relacionada à 

mudança de uma modalidade para outra, havendo uma troca do tipo de ambiente, 

passando do físico para o virtual”. É presumido que esses modelos representem 

dois extremos na utilização das TIC’s. A figura a seguir procura demonstrar o 

posicionamento desses ambientes quanto à visão de digitalização na educação. 

Para esta pesquisa, procurou-se analisar um modelo de negócio utilizando-se um 

misto dos dois ambientes, que esteja entre esses dois extremos, um híbrido entre o 

ambiente presencial e EAD. 

 

Figura 3: Ambientes de ensino. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Fundamentado nas pesquisas de Weill et al. (2011) nas quais o negócio 

criado pela empresa deve interagir com o cliente a fim de obter valor à organização, 

em uma combinação de conteúdo, experiência e plataforma, e para averiguar o 

impacto dos dispositivos móveis com acesso à internet na consolidação de modelos 

de negócios digitais na educação superior privada brasileira, adaptou-se então um 

modelo de negócio digital para a educação. 

 

Modelo de negócio digital 

pesquisado. 
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Figura 4: Modelo adaptado de Weill et al. (2011) para a Educação. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Explicando melhor esse modelo, os conteúdos devem ser pensados para 

leitura em telas pequenas de smartphones, tablets e outros dispositivos. Uma opção 

seria manter os conteúdos simples e midiáticos. Isso é significativo tendo em conta a 

natureza dos dispositivos móveis e as situações em que eles tendem a ser usados. 

Tal como acontece com a EAD, deve-se evitar a navegação complexa na 

aprendizagem móvel, pois dispositivos móveis diferem no tamanho da tela e de tipos 

de entrada. 

A experiência com o produto deve proporcionar a vivência e a troca de 

conhecimento com ele, e ser hábil na remodelagem das melhorias propostas por 

todos. Preparado como parte do programa de ensino, a tecnologia móvel 

complementa e facilita as práticas de aprendizagem e a interação entre os colegas, 

professores, especialistas, orientadores etc. Ferramentas de redes sociais, bancos 

de dados de pesquisa e informações, calculadoras personalizadas, leitores de 

notícias, jogos, simulações. “Isso transformaria, por exemplo, uma visita ao museu 

ou a uma cidade histórica em uma aula prática e interativa, sendo o professor o 

responsável por orientar os alunos em seus percursos rumo à informação” 

(SQUIRRA E FEDOCE, 2011, p. 276). 

A plataforma digital externa proveria o armazenamento de dados dos alunos 

integrada com plataformas de acesso a todos, como open source, data center e 

Informação 

Produto 

Interno 

Externo 

Conteúdo 

Experiência 

Plataforma 

Características do produto 
(preço, compatibilidade...) 

 
WebAulas, Games, Filmes, 

Chat, Fórum, ... 

Experiências que o público 
consumidor tem e como é 
feita a troca de 
conhecimento entre os 
membros participantes. 

Infraestrutura de rede, 
armazenagem de dados... 
 
Open Sourcing, Cloud 
computing, parceiros 

Público alvo 

(alunos, 

professores...) 
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cloud computing. Internamente, a plataforma pode combinar acessibilidade com 

mobilidade e velocidade. 

Termo cada vez mais comum é ter os dados “na nuvem”. Na versão de 

nuvem de computação, sites fornecem os recursos que se costumava esperar de 

aplicações dedicadas no seu computador. Como consequência, uma máquina muito 

simples com um sistema operacional capaz de executar um navegador web é tudo 

que se precisa, e tudo feito com um aplicativo instalado no dispositivo móvel. 

Para isso, na redução de custos e compartilhamento de infraestrutura os 

parceiros devem ser envolvidos para a customização e flexibilidade dos produtos. 

Além de tudo, a plataforma física a ser compartilhada é determinante para o sucesso 

do programa uma vez que a velocidade de transmissão de dados e a capacidade de 

usuários utilizando a rede ao mesmo tempo são fatores condicionantes para a 

adoção do modelo. 
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CAPÍTULO IV - METODOLOGIA 

4.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

A pesquisa utilizou como abordagem o método qualitativo, uma vez que 

pretendeu obter informações colhidas por meio de um trabalho de campo realizado 

no segundo semestre do ano de 2013, no desenvolvimento de modelos de negócios 

digitais na educação. 

O método qualitativo foi escolhido por enfatizar particularidades do grupo 

pesquisado e o significado das suas ações no desenvolvimento desse setor, 

considerando a complexidade dos temas subjacentes à pergunta de pesquisa 

proposta. Segundo Creswell (2010), a pesquisa qualitativa é justificada enquanto 

busca uma profundidade sobre as experiências reais de um fenômeno, com a ida do 

pesquisador ao local, por meio de métodos interativos, de caráter interpretativo. Por 

fim, como atestam Remenyi et al. (1998), a implantação de TIC’s envolve aspectos 

culturais e de relações de poder que somente podem ser percebidos por meio de 

métodos qualitativos de captura e tratamento de dados. 

4.2 TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa utilizou a classificação proposta por Vergara (2011), definindo o 

estudo quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins o estudo proposto teve caráter exploratório, uma vez que se 

pretende discutir o impacto dos dispositivos móveis com acesso à internet na 

consolidação de modelos de negócios digitais na educação superior brasileira, 

impactos esses ainda sem um contorno definido na economia digital e na 

participação do Brasil na produção de estudos sobre o tema. 

Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica, documental e de campo, 

porque foi usada como base de pesquisa duas IES privadas atuantes em todo o 

território nacional, as Universidades Anhembi Morumbi e Estácio de Sá. Ela é 

documental porque se valeu de documentos internos a essas empresas, e 

bibliográfica porque a fundamentação teórica, bem como seus aspectos práticos, 

foram corroborados por assuntos publicados em artigos, livros, revistas, redes 

eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. 
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A pesquisa bibliográfica consiste em estratégia necessária para a condução 

de qualquer pesquisa científica. “Através da pesquisa bibliográfica busca conhecer, 

analisar e explicar contribuições sobre determinado assunto, tema ou problema” 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 54). 

É característica da pesquisa documental utilizar documentos com fonte de 

dados, informações e evidências. Para Martins e Theóphilo (2009), os documentos 

são de variados tipos, escritos ou não, podendo ser empregado exclusivamente 

fontes documentais ou combinados com entrevistas e observações. 

A pesquisa foi desenvolvida por meio da observação direta das atividades do 

grupo. Incluiu entrevistas e análise de documentos. Ela foi de caráter qualitativo, 

direta e intensiva quando inclui a observação e a entrevista (GIL, 2008). 

Entende-se que por meio da realização de um estudo de caso foi possível 

fazer uma análise aprofundada de como o fenômeno da utilização de dispositivos 

móveis está contribuindo para o modelo de negócios dentro de um caso real, 

destacando nessa análise os aspectos organizacionais que dificultam ou alavancam 

essa mudança. Como atesta Yin (2001), o estudo de caso: 

é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se 
analisa profundamente. Pode ser caracterizado como um estudo de 
uma entidade bem definida, como um programa, uma instituição, um 
sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade social. Visa a 
conhecer o seu “como” e os seus “porquês”, evidenciando a sua 
unidade e identidade própria. É uma investigação que se assume 
como particularista, debruçando-se sobre uma situação específica, 
procurando descobrir o que há nela de mais essencial e 
característico. 

4.3 SELEÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

Considerando que este estudo teve como objetivo principal averiguar o 

impacto dos dispositivos móveis com acesso à internet na consolidação de modelos 

de negócios digitais na educação superior privada brasileira, foi pesquisado o 

modelo de negócio das IES Universidade Anhembi Morumbi e Universidade Estácio 

de Sá, selecionando-se sujeitos que pudessem contribuir na investigação do modelo 

adaptado de Weill et al. (2011). 

Desse modo, a seleção foi intencional e por tipicidade, sendo a pesquisa 

realizada da seguinte forma: 
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1. Foram selecionados um grupo de pessoas da Universidade Anhembi 

Morumbi, quais foram o Diretor de Ensino, o Diretor de Marketing e a Pró-

Reitora. 

2. Em seguida, foram entrevistados responsáveis pela administração da 

Universidade Estácio de Sá. Assim, entrevistou-se a Diretora de Ensino 

que ocupa também o cargo de Reitora da referida Universidade, o Diretor 

de EAD, o Diretor de Inovação e o Diretor de Marketing. Além disso, foram 

ouvidos 6 docentes de cursos que recebem material didático via tablet. 

4.4 COLETA DE DADOS E EVIDÊNCIAS 

As evidências foram coletadas a partir de técnicas variadas: revisão da 

literatura, entrevistas semiestruturadas, observação direta e consulta a documentos 

e a base de dados. A partir da pesquisa bibliográfica a respeito dos dispositivos 

móveis identificaram-se os principais arcabouços e respectivos construtos 

necessários para a operacionalização da pesquisa de campo. 

A técnica de coleta de material tradicionalmente utilizada na pesquisa de 

campo de caráter qualitativo é a direta intensiva, na qual se destaca a entrevista de 

fundo. A coleta de dados se deu através de entrevistas com roteiro semiestruturado 

formulado por tópicos e também com perguntas abertas de modo a dar possibilidade 

de indutivamente e obter novos insights do fenômeno em análise. A entrevista 

estruturada se caracteriza pelo uso de roteiro previamente elaborado, cujo objetivo é 

obter dos entrevistados respostas derivadas do mesmo conjunto de perguntas, 

permitindo que elas sejam analisadas e que reflitam diferenças ou congruências de 

ponto de vista entre os respondentes. Como atestam Martins e Theóphilo (2009, p. 

65), 

“na condução de coleta de um estudo de caso, o pesquisador não é 
apenas um registrador de informações [...]. O pesquisador precisa 
ser um detetive, capaz de compreender e interpretar as informações 
que estão sendo coletadas”. 

Todas as entrevistas puderam ser gravadas, sem oposição dos entrevistados. 

Agindo assim o entrevistador pôde ficar mais à vontade e dar mais atenção aos 

entrevistados no momento de suas explanações sem que qualquer conteúdo fosse 

perdido. Como plano de contingência para a eventualidade de possíveis perdas de 

informações por conta de falhas na mídia de gravação da entrevista, o entrevistador 
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fez anotações de palavras-chaves a partir das respostas obtidas ao longo do 

processo. 

4.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

Os dados obtidos por meio das pesquisas bibliográficas, documentais e 

entrevistas semiestruturadas foram tratados dentro da abordagem qualitativa. 

A análise de cada entrevista teve por objetivo explicar o conteúdo do discurso 

de cada entrevistado de forma não estatística com amostragem intencional e 

interpretação dos dados envolvendo classificação e organização deles. 

Após a transcrição das respostas, os dados foram analisados por meio da 

técnica de Análise de Conteúdo. Para Vergara (2011), a abordagem qualitativa 

admite a análise de conteúdo. Enfatiza o que é significativo e relevante no texto, 

sem necessariamente ser frequente. Focaliza a identificação de peculiaridade e as 

relações entre os elementos, admitindo, portanto, a análise das subjetividades. 

4.6 LIMITAÇÃO DO MÉTODO 

Dentre as limitações da metodologia que se pode apontar, destaca-se a 

delimitação do problema a uma dimensão viável, guardando relação do entrevistador 

com os elementos disponíveis para a investigação (GIL, 2008, p.29), e as limitações 

próprias da pesquisa considerando o tempo para a realização das entrevistas com 

gestores, em seu ambiente normal de trabalho. O método apresentou limitação pela 

seleção dos atores para a entrevista em decorrência da impossibilidade de serem 

entrevistados todos os gestores das IES, ou alguma limitação na habilidade do 

entrevistador na interpretação das respostas dos entrevistados. 

Deve-se destacar também que os resultados obtidos com esta pesquisa não 

devem ser generalizados, já que, segundo Martins e Theóphilo (2009, p. 29), a 

validade do modelo deve se dar pela verificabilidade – confronto com os fatos. A 

verificação não converte o modelo em verdadeiro ou falso, mas sim úteis ou inúteis. 

CAPÍTULO V – AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PESQUISADAS 

5.1 O GRUPO ANHEMBI MORUMBI 

A Anhembi Morumbi possui mais de 37 mil alunos em 6 campus e em mais de 

30 polos EAD, só no estado de São Paulo. Desde 2005, a Anhembi Morumbi faz 

parte da Rede Laureate, um dos maiores grupos internacionais de universidades do 
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mundo, atuante em 29 países. No Brasil, A Rede Laureate possui 12 instituições de 

ensino com 40 campus em oito estados brasileiros, com 200 mil alunos. 

Em 2013, a Rede Laureate adquiriu o controle total da Universidade Anhembi-

Morumbi, comprando os 49% das ações restantes, após aporte de divisas no 

mercado. Recentemente adquiriu a Faculdade Metropolitana Unida - FMU, uma 

instituição com marca forte no mercado educacional em uma das cidades mais 

importantes do Brasil, com pouco mais de 40 prédios só na cidade de São Paulo. A 

figura abaixo ilustra a atuação da Rede nas principais regiões do mundo. 

 
Figura 5: Laureate International. 
Fonte: Diretoria Executiva de Operações (UAM, 2013). 

 
A Laureate aponta sua visão de mercado na consolidação de liderança no 

ensino superior com a formação do maior número de profissionais diferenciados por 

meio da excelência acadêmica, inovação e internacionalidade. Para tanto, sua 

estratégia de crescimento está fundamentada na expansão nos centros instalados, 

com investimentos em infraestrutura, qualidade e serviço aos alunos (ANHEMBI-

MORUMBI, 2013). 

Em dezembro de 2013, a revista ComputerWorld noticiou em seu portal que a 

Universidade Anhembi Morumbi busca inovar com a implantação de curso de pós-

graduação em aplicativos móveis, apostando em uma demanda crescente como 

importante ferramenta de comunicação, serviços e comodidade para os usuários. 
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5.2 O GRUPO ESTÁCIO 

A Estácio é uma das maiores organizações privadas de ensino superior do 

Brasil, com 275 mil alunos matriculados em 70 Campi e 52 Polos, espalhados em 36 

cidades brasileiras. Oferece mais de 78 cursos entre a modalidade presencial e a 

distância. 

A Estácio tem como pontos estratégicos o aumento da base de alunos a partir 

do crescimento econômico e expansão da classe C, numa demanda por qualificação 

de mão de obra, inovação da oferta de cursos, expansão do EAD e abertura de 

novas unidades e aquisições, mantendo qualidade e diferenciação do produto 

(Estácio, 2013). 

 
Figura 6: Capilaridade da Estácio no Brasil. 
Fonte: Diretoria Executiva de Operações (Estácio Participações, 2013). 

 
A Estácio vem inovando ao agregar diferenciais para um ensino de qualidade: 

 Novas tecnologias educacionais (EAD, Biblioteca Virtual, Web Aula, 

entre outras). 

 Material didático gratuito e personalizado para cada aluno. 

O modelo de ensino da Estácio apresenta avanços tecnológicos em 

consonância com a expectativa do aluno em acesso móvel digital. Alguns destes 

são: 
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 Conectividade: Conexão Bluetooth com outros dispositivos. Acesso 

gratuito via 3G e Wi-Fi nas unidades. 

 Material Didático Digital: Seleção de capítulos, gratuitos, dos melhores 

livros do mercado. Emprego do tablet aos alunos dos cursos de Direito 

e Engenharia, a partir da matrícula do aluno no 2º ano. 

 Campus Virtual: Estágios e empregos, requerimentos, notícias, 

eventos. 

 Biblioteca Virtual: Milhares de livros disponíveis gratuitamente para 

consulta. 
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CAPÍTULO VI - ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

A escolha do Modelo de Negócios Digitais proposto por Weill et al. (2011) 

para a realização da pesquisa de campo teve como uma das principais motivações a 

interdependência entre a adoção de TI, o uso de mecanismos interativos de criação 

de conteúdo e a influência que a experiência de consumo assume com o advento 

das redes sociais e a emergência da cyber cultura. Embora se faça a seguir um 

esforço de análise em cada uma das três dimensões do Modelo essa 

interdependência não poderá ser evitada.  

6.1 CONTEÚDO 

As respostas obtidas evidenciam que as duas IES estudadas vêm 

crescentemente adotando os dispositivos móveis de acesso à internet, descritos no 

referencial teórico, para promover mudanças em seus modelos de negócio. Os 

depoimentos a seguir deixam claro como alguns elementos centrais da produção de 

conteúdo nos modelos digitais, tais como cocriação, conteúdos digitais, mobilidade, 

e acessibilidade, aparecem na fala dos executivos entrevistados: 

“As pessoas estão cada vez mais habituadas a receberem 
informações instantaneamente e uma forma de garantir o maior 
proveito dos cursos é utilizando recursos móbile” (Diretor_A1). 

“Hoje nós temos mais de 20 aplicativos na loja do Google android 
gratuitos e que não só nossos alunos baixam, outras pessoas podem 
baixar, porque também é uma forma de consumo do nome da 
Instituição. Agora, todos eles focados em processos educativos” 
(Diretor_E1). 

“A forma é encantando o aluno. Em nossa Instituição pensamos no 
produto inovador que é o tablet. O conceito é ter uma plataforma 
educacional que seja acessível e móvel, e nada melhor do que o uso 
da conectividade dada pelo tablet. Com isso, achamos que a 
captação será maior devido a estarmos falando uma linguagem igual 
à dos jovens” (Diretor_E3). 

“Olhando puramente pela ótica do marketing, temos utilizado a 
estratégia de oferecer material didático embarcado em um tablet. 
Temos tido bons resultados. Nesse sentido, mobilidade, 
acessibilidade, ambientes multiplataforma e multibrowsers, são 
requisitos valorizados em nosso modelo de ensino” (Diretor_E4). 

Também há evidências de que a adoção desses dispositivos é considerado 

um fator importante para a criação de valor para os estudantes, o que é fortemente 

defendido na literatura de modelos de negócios (CHESBROUGH, 2010). 
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“Uma das formas de se criar valor é a produção e publicação de 
conteúdo aberto para esses alunos, em especial de aplicativos com 
fins educacionais. Muitos desses produtos remetem a canais 
institucionais em redes sociais, por exemplo, criando-se uma ligação 
entre conteúdo e instituição” (Diretor_E3). 

As respostas obtidas deixam a impressão que os modelos de negócio digitais 

das IES privadas ainda não estão com o contorno definido, refletindo a pouca 

maturidade desses modelos em praticamente todos os ramos de negócio que não 

surgiram já dentro de uma realidade virtual, como é o caso dos diferentes tipos de e-

business. Como um exemplo nessa direção destacam-se as escolas que fizeram 

uma opção pelo EAD, com um padrão de conteúdo pré-definido e busca de escala e 

capilaridade. A fala a seguir explicita as dificuldades de mudança que as IES 

tradicionais enfrentarão:  

“Muita gente está preocupada com a tecnologia, querendo a 
tecnologia, mas ainda não existe um know-how de como usar esta 
tecnologia. O que eu vejo é todo mundo colocando um computador 
na plataforma e ainda trabalhando a educação como se trabalhava 
há 10, 15, 20 anos atrás. Então eu vejo que nós estamos no trâmite 
desta mudança de acerto de metodologia de como utilizar a 
tecnologia a benefício da educação para dentro da sala de aula. Hoje 
as Instituições utilizam a tecnologia como um meio de comunicação e 
não ela sendo aliada ao processo de ensino e aprendizagem” 
(Diretor_E3). 

Para vencer essas barreiras e acelerar o processo de inserção dos 

dispositivos móveis, as IES pesquisadas têm adotado novas estruturas 

organizacionais e novos mecanismos de aprendizagem, como pode ser visto nas 

narrativas a seguir:  

“Existe um setor de Inteligência de mercado que apuram dados e 
indicadores da respectiva área educacional para melhor 
posicionamento dos produtos. Além disso, os diretores acadêmicos e 
coordenadores identificam as novas oportunidades e apresentam à 
presidência em evento específico para o Planejamento Estratégico” 
(Diretor_A1). 

“Neste momento (à época da entrevista) os diretores estão fazendo 
uma imersão justamente pra debater e discutir quais novas 
tecnologias que efetivamente agregam valor porque também tem 
isso, tem muita tecnologia que não agrega valor para o modelo de 
negócio da educação. E eles estão reunidos para discutir quais as 
tecnologias novas que valem a pena o movimento de incorporá-las” 
(Diretor_E1). 

“Não somos uma empresa de tecnologia, somos de educação, não 
nos compete pensar em inovação tecnológica, nos compete pensar 
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em como trazer a inovação tecnológica pra dentro de um modelo de 
educação fazendo com que potencialize e com que gere mais valor 
neste modelo de educação. Esta obrigação é da diretoria de ensino e 
principalmente dos diretores de conhecimento e da fábrica de 
conhecimento. Mas no caso, reconhecemos que os aplicativos dos 
móbiles eles geram valor” (Diretor_E1). 

“Há uma área de inovação formal na Instituição com vistas a 
desenvolver ou implementar soluções tecnológicas. Ainda há setores 
dentro da diretoria de ensino voltada para desenvolvimento e 
produção de novas metodologias acopladas a soluções tecnológicas, 
como e-learning, LMS, móbile apps, games” (Diretor_E2). 

A observação encontrada em usar um modelo híbrido, no caso das 2 IES 

estudadas, parece refletir uma escolha consciente pela combinação de elementos 

presenciais e digitais, o que reforça a necessidade de se aprofundar o estudo dos 

modelos digitais que buscam ir além do EAD, já bastante discutido na literatura de 

educação (RISS, 2012; CASTILHO, 2012). O depoimento a seguir reforça essa 

escolha: 

“É inevitável que o caminho seja online, até porque a tecnologia nos 
permite coisas que o presencial não permite, mas eu acho que isto 
não está suficientemente claro para subir para o mercado. A gente 
acredita em modelo bem misto mesmo nada será totalmente online 
nem totalmente presencial. Será um híbrido das 2 coisas” 
(Diretor_A2). 

“Todos os produtos educacionais trazem em seu bojo a percepção 
de usabilidade e pertinência. De certa maneira, uma das 
possibilidades de preparação para o mercado é a hibridização, com 
parte do material hospedado online, aliado ao planejamento dos 
cursos presenciais” (Diretor_E3). 

Apareceu nas respostas a preocupação da produção conjunta de 

conhecimento nesses modelos híbridos, uma das características centrais da cyber 

cultura destacada no referencial teórico (KALAKOTA E ROBINSON, 2002; 

ALVERGA, 2008; CASTELLS, 2010; WESTERMAN et al., 2012). A definição de um 

conteúdo mais versátil e atualizado, com fins de atendimento às necessidades do 

mercado de trabalho (SILVA, 2012), parece ser um dos grandes diferenciais 

buscados pelas IES privadas, quando comparadas às universidades públicas 

tradicionais (FOLHA DE SÃO PAULO, 2013). Os relatos a seguir sustentam essa 

argumentação: 

“Os modelos de aprendizagem devem evoluir para superação dos 
recursos de simples transposição de conteúdo. É um desafio 
presente e uma necessidade urgente a utilização de recursos 
educacionais colaborativos. Na nossa Instituição adota-se uma 
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metodologia ativa que pressupõe a participação dos alunos nos 
processos educativos” (Diretor_A3). 

“A formação do profissional nos dias de hoje necessariamente 
extrapola os limites convencionais com os quais estávamos 
acostumados. Além da capacidade de autodesenvolvimento 
permanente, mantendo-se atualizado com as novas tecnologias, a 
incorporação de soft skills é cada vez mais importante para o perfil 
profissional que é demandado atualmente” (Diretor_E4). 

Dadas as características da evolução do ensino superior privado nas últimas 

décadas, era esperado encontrar depoimentos que indiquem que o MEC terá um 

papel crucial na capacidade que as IES brasileiras terão de desenvolver os modelos 

de negócio adequados à cyber cultura, como indica o depoimento a seguir: 

“Acredito na experiência com os cursos das universidades 
corporativas que em sua grande maioria migraram para uma 
plataforma online. Acho esse um dos caminhos que podem ser 
copiados. Claro, passando pelo crivo do MEC, pois somos uma IES 
regulada por eles (MEC)” (Diretor_E4). 

As respostas evidenciam uma preocupação de desenhar e implantar modelos 

de negócios que encontrem um equilíbrio entre o resultado financeiro, a qualidade 

de ensino e a inclusão social, traduzida pela empregabilidade dos extratos sociais de 

baixa renda, antes alijados do ensino superior. O recém-fechamento de tradicionais 

IES privadas, tais como a Universidade Gama Filho parece justificar a importância 

desse equilíbrio, como pode ser visto na resposta abaixo: 

“Acreditamos que a criação de valor tem que ser sustentável e a 
longo prazo. Qualidade do ensino e satisfação do aluno é o motor de 
tudo. Somos também agentes da inclusão social. Temos que atuar 
em um modelo de negócio com gestão e governança 
autossustentado. Chamamos isso de “Corporation” em educação. 
Temos uma função social de ofertar educação e para isso 
precisamos articular ciência, cultura, trabalho e tecnologia 
comprometida com a formação humana integral, com o exercício da 
cidadania e com a produção e a socialização do conhecimento, 
visando, sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da 
igualdade e da justiça social. Um modelo de negócios digital tem que 
estar alinhado com nossa função social” (Diretor_E1). 

“Temos como visão de longo prazo a criação de valor sustentável em 
educação, com um modelo de negócio, gestão e governança 
autossustentado, em um crescimento saudável com boa gestão de 
capital” (Diretor_E1). 

 O referencial teórico estudado reforça a importância da cocriação de 

conhecimento e o papel dos discentes como estimuladores desse comportamento, 
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que deveriam se servir das plataformas digitais como uma ferramenta na promoção 

de profundas mudanças nos projetos pedagógicos anteriores à emergência da cyber 

cultura (KAUFMANN, 2005; LAGUARDIA et al., 2007). No entanto, algumas 

narrativas obtidas deixam dúvidas sobre a velocidade e a profundidade de mudança 

no comportamento dos professores frente à adoção das plataformas digitais de 

acesso ao conhecimento disponível em tempo real na web. O relato a seguir 

exemplifica essa potencial tensão: 

“Eu acho que a gente tem 2 questões: por um lado a gente vê que 
existe ainda um conflito de interesses, o próprio corpo acadêmico 
vendo isto como ameaça ao modelo atual, e outros que preferem um 
modelo que pede mais matéria dentro deste modelo. Ainda não 
existe um consenso. Existe estas 2 vertentes aí para o negócio” 
(Diretor_A3). 

Mesmo com evidências de possíveis resistências, alguns docentes 

entrevistados alegaram entender a profundidade das mudanças em curso na 

dinâmica das aulas, como demonstram as respostas abaixo:  

“Eu não vejo isto (apontando para um tablet) apenas como um 
equipamento de apoio. Eu vejo como um ‘amigo’, que devemos 
saber inseri-lo em sala de aula para que possamos tornar o processo 
de aprendizagem favorável a nós” (Professor de Pós-Graduação em 
Educação). 

“Porque os alunos, enquanto falo de determinado assunto, já estão 
pesquisando online o que estou dizendo. Então, faço com que eles 
mesmos procurem se determinada Lei é vigente ou se existe algum 
fato novo e relevante publicado. Se eu não fizer isso, eu estarei 
atrasada e os alunos vão me derrubar” (Professora de Graduação do 
curso de Direito). 

“Eu digo a todos os meus alunos que tratem o Google não apenas 
como uma ferramenta de busca, pois se fizerem só isso, este mesmo 
Google irá roubar o emprego deles. Tratem o Google como sua 
secretária particular, com uma gama de serviços que ele pode 
oferecer, e saibam explorar a seu favor estes serviços” (Professor 
Coordenador de Pós-Graduação em Administração). 

Embora os entrevistados das IES selecionadas demonstrassem entender o 

objetivo de cocriação, emergiram nas respostas obtidas possíveis dificuldades com a 

adequação da infraestrutura tecnológica aos demais elementos do modelo como é 

defendido no referencial teórico selecionado (WEILL, 2011). Assim sendo, parece 

prematura falar-se em cocriação e interação social em ambientes acadêmicos sem 

acesso Wi-Fi e com regras de segurança que impedem a conexão às redes sociais. 

O relato a seguir traz evidências da defasagem:  
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“Eu vejo em três fases: infraestrutura, device e a plataforma de como 
vai ser a troca deste conteúdo. Hoje estou na fase de brigar com a 
área de TI pela infraestrutura. O device, o aluno vai escolher o device 
que ele achar mais interessante, e a plataforma será um mix de 
plataforma interna, de ambiente controlado pela IES, e plataforma 
aberta tipo público” (Diretor_A2). 

Verifica-se pelas respostas que existe pesquisa em um modelo de negócio 

digital com atuação colaborativa interna, se beneficiando da tecnologia através de 

colaboração em conteúdo e formato, e de criação de aplicativos voltados para o 

negócio educacional. Além disso, aponta-se para um modelo híbrido de 

aprendizagem (blended learning). 

Analisando as respostas acima, infere-se que o uso de formatos e padrões 

acessíveis, em vários tipos de conteúdo, vem a ser uma dos principais desafios 

existentes. Por exemplo, padrões para leitura, áudio e vídeo compatíveis com 

diversos dispositivos móveis, provendo diversas vantagens. O uso cuidadoso de 

elementos de mídia se faz importante para a aprendizagem móvel. No momento, há 

evidências de que os ambientes digitais e presenciais podem coexistir sem muita 

integração, como é o caso das disciplinas on-line oferecidas em cursos presenciais. 

O depoimento abaixo traz indícios desse risco: 

“Os nossos cursos presenciais possuem, em média, 12% de suas 
cargas horárias oferecidas em disciplinas na modalidade a distância. 
Ao mesmo tempo, os nossos cursos 100% a distância possuem 
tecnologia integralmente online, e currículos integrados ao ensino 
presencial. A tendência é que o aluno possa, cada vez mais, 
escolher o quanto ele deseja cursar em cada uma das modalidades” 
(Diretor_E4). 

6.2 EXPERIÊNCIA 

O referencial teórico deixou claro os diferenciais na proposição de valor das 

IES privadas, tais como localização dos campi e uso de tecnologias (KAUFMANN, 

2005; ARDURA E ARTOLA, 2010). O impacto desses diferenciais é visto como um 

elemento importante na experiência de consumo do ensino para os segmentos alvo, 

em sua grande maioria jovens das classes C e D, que trabalham durante o dia e 

moram a grandes distâncias dos seus lugares de trabalho. O depoimento deixa claro 

o peso do atributo mobilidade urbana e o papel da virtualização do ensino: 

“O próprio MEC vê diferença entre ensino online e presencial embora 
os certificados sejam os mesmos. A gente vai ter um belo caminho aí 
e, quando o MEC se posicionar mais rápido nas mudanças, as 
escolas tradicionais podem perder um pouco. E ainda vamos lembrar 
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que nas grandes cidades temos um problema sério de trânsito e 
difícil localização de campus” (Diretor_A2). 

Outro diferencial das IES privadas está relacionada à maior flexibilidade que 

elas teriam de adequarem-se às demandas do mercado de trabalho, o que 

contribuiria para a percepção de empregabilidade dos discentes (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2013). A defesa de um modelo de negócios digital que reforce essa 

flexibilidade e adaptabilidade está presente nas respostas a seguir: 

“Sem dúvida nenhuma, ao final do dia o aluno ainda é a pessoa que 
recebe este conteúdo e ele é um dos que compram este nosso 
conteúdo, absorve isso. Eu continuo achando que não existe fórmula 
perfeita. Vai ter que entrar num processo de melhoria contínua do 
produto, entendeu? O que vai acontecer é que você vai estar 
lançando do ponto zero um produto novo e constantemente melhorar 
este produto” (Diretor_A2). 

“Nós não temos uma produção totalmente fechada porque o contato 
com o mercado sempre puxa para estar conhecendo coisas novas 
que estão surgindo e outro ponto é que estamos começando devagar 
para clientes externos” (Diretor_E1). 

Por se tratarem de grandes grupos educacionais, com presença nacional, 

unificar e automatizar o acesso à secretaria, a renovação da matrícula, a escolha 

das disciplinas a cada semestre e a emissão de documentos não são tarefas triviais. 

As evidências coletadas nas IES estudadas indicam que o foco inicial na 

digitalização dos processos educacionais básicos teve como objetivo melhorar a 

qualidade do atendimento aos alunos e a redução de custos administrativos. 

Também há evidências de que as bases de dados geradas na virtualização dessas 

transações poderá ser utilizada para melhorar e customizar os serviços prestados.  

“Reconhecendo a importância de assegurarmos aos nossos alunos a 
possibilidade de acessarem serviços, como por exemplo 
requerimentos, reclamações, consultas diversas a serviços 
administrativos e acadêmicos, isso a qualquer tempo e de qualquer 
lugar, e na IES que trabalho vem investindo fortemente na 
modernização do seu sistema acadêmico e em sua estrutura de 
portal. Sim, no contexto de alunos que se utilizam de ambientes 
virtuais de aprendizagem, temos acesso a uma série de informações 
sobre o perfil de navegação desse nosso aluno. Cada vez mais 
saberemos quanto tempo ele dedica a cada passagem do conteúdo, 
e o que ele gasta mais tempo quando tem uma boa performance. 
Além disso, temos a avaliação institucional que nos apresenta um 
quadro sobre as expectativas do próprio aluno, além de dados 
socioeconômicos” (Diretor_E4). 
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Entretanto, mesmo com o reconhecimento desse esforço, as dificuldades 

ainda existentes nesses processos, observadas pelo pesquisador na sua atividade 

docente em uma das IES estudadas, causadas em parte por uma arquitetura de TI 

em construção, geram uma grande insatisfação nos alunos com os serviços 

prestados, o que compromete seriamente a experiência dos alunos com os serviços 

de educação por eles comprados. Como argumenta Laguardia et al. (2007), mesmo 

em um ambiente de aprendizagem cuidadosamente elaborado, as percepções dos 

aprendizes podem não ser compatíveis com as intenções da IES. 

Uma das razões alegadas nos documentos estudados para o fortalecimento 

da educação superior privada no Brasil está relacionada ao objetivo de possibilitar a 

ascensão social das camadas historicamente alijadas das Universidades Públicas 

(INEP, 2011). Sendo assim, é razoável supor que a experiência universitária deveria 

acarretar uma mudança na percepção dos alunos sobre o seu papel na economia do 

conhecimento e que esta mudança está relacionada, em alguma medida, ao uso das 

ferramentas móveis e dos ambientes digitais aos quais ele já está familiarizado no 

dia a dia do seu processo de aprendizado. 

Em linha com esse argumento, pode-se destacar nas falas dos entrevistados 

uma preocupação em colocar a inserção profissional dos extratos sociais como um 

dos atributos centrais da proposição de valor das IES estudadas, como pode ser 

visto na fala seguinte:  

“A gente acredita que garantindo qualidade para os alunos está 
criando valor para todo o negócio. O tablet é uma proposta de criar 
valor para o aluno naquilo que é o Core principal do negócio. A gente 
criando valor para o aluno, para este stakeholder direto, acaba 
criando para toda cadeia porque gera um discurso virtuoso. Quando 
este aluno reconhece o valor agregado ele fala bem da Instituição e 
ele insere no mercado de trabalho de forma adequada, ele é 
reconhecido no mercado de trabalho, e tudo isto remete ao 
reconhecimento social da Companhia e isso vai gerar mais retorno 
econômico. Quando a gente pensa deste tipo de melhoria a gente tá 
pensando em agregar valor para o aluno” (Diretor_E2). 

O referencial teórico estudado considera que o aprendizado é um processo 

interativo e colaborativo, no qual docentes, discentes e IES desempenham papel 

complementar (BARREYRO, 2008; MEC, 2012), como pode ser visto na fala abaixo;  

“Temos que trabalhar na questão de ensino estruturado. O professor 
tem que disponibilizar o conteúdo e discorrer sobre o conteúdo em 
sala de aula. Quando a gente prosseguir e fazer com que o aluno 
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realmente chegue na sala de aula já preconcebido sobre o assunto e 
leve as dúvidas ao professor e aí o professor não terá o domínio da 
sala de aula e sim será um orientador e o processo de ensino/ 
aprendizagem seja mais equalitária. O professor como agente 
colaborativo e o aluno como agente ativo do seu processo de 
aprendizagem” (Diretor_E3). 

Logo, a capacidade do professor de proporcionar aulas interessantes, com 

conteúdo atualizado e que estimulem a reflexão crítica e a participação dos alunos 

na dinâmica da aula tem forte influência na experiência de consumo. O discurso a 

seguir levanta essa questão: 

“O ambiente de troca de trabalho de grupo não vai mais ser aquele 
modelo presencial, vai ser dentro desse ambiente. Então a minha 
visão é o seguinte, todo o conteúdo que você tem para transmitir o 
conhecimento ao aluno vai ser promovido pelo acadêmico, 
transmitido para o aluno. Eu acho que o professor vai começar a 
entender que as coisas estão mais fáceis de captar e voltar para o 
conteúdo básico da disciplina e modificar algumas coisas. Eu acho 
que é uma atividade muito mais com o acadêmico do que o aluno 
poder compartilhar” (Diretor_A2). 

“Precisamos reinventar a forma como passar o conteúdo aos alunos. 
Estruturar este conteúdo para que o aluno tenha um direcionamento 
e assim ter o que há de melhor no estudo. Quando falamos de 
plataforma, falo de estruturação de ensino. Temos que trabalhar os 
professores não só como um método de disponibilizar aula ao aluno. 
Talvez o momento mais importante não seja na sala de aula, e sim 
em fórum aberto entre os colegas, estudantes. Nós ainda temos um 
grande ponto a ser trabalhado que é a questão do professor. Ele é o 
principal agente de mudança” (Diretor_E3). 

Mas, há evidências de que, como foi colocado por Carvalho et al. (2011), a 

maioria dos professores, por não ter vivido intensamente a fase de difusão das 

tecnologias digitais móveis, manifestem, aberta ou veladamente, resistências para 

promover as inovações nos projetos pedagógicos tradicionais. No que diz respeito 

ao professor, não se trata apenas de colocar o conteúdo em um tablet, eximindo-se 

do aprendizado, mas de usar a virtualização para adequar o seu papel de educador 

ao contexto do ciberespaço. A fala a seguir discute essa tensão entre o virtual e o 

presencial na perspectiva do professor: 

“As ferramentas tecnológicas permitem a interação entre alunos-
professores, alunos-alunos. O maior desafio está em mantermos 
nossos docentes atualizados com a utilização dessas ferramentas. O 
aluno, por outro lado, muitas vezes espera o pessoal e não o virtual 
na interação com seus professores. Ele já namora online, 
conversar/faz amizades online, na hora da aula ele quer interagir 
presencialmente com seus professores” (Diretor_E4). 
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Os entrevistados destacaram em suas respostas a importância das pesquisas 

formais e informais, algumas apoiadas nos ambientes virtuais, para a melhoria da 

experiência de ensino. Para a avaliação da proposição de valor oferecida aos 

alunos, os aplicativos criados pela IES estão disponíveis para download nos sites 

mais acessados nas redes sociais. 

“A partir das avaliações institucionais. Além disso, fazemos uso de 
três ferramentas que garante os processos de aprendizagem 
colaborativa: Blackboard Learn, Collaborate e App Mobile”. Para isso 
estou matriculado em todas as disciplinas e por amostragem faço a 
avaliação do produto. Além disso, implantamos uma pesquisa de 
satisfação e fazemos avaliações individuais com coordenadores, 
professores e tutores” (Diretor_A1). 

“Todos os aplicativos disponíveis para download recebem 
estrelinhas, que é a avaliação do produto, e nós acompanhamos 
estas estrelinhas como forma de aceitação do produto por quem está 
baixando e usando. E também eu tenho no nosso time estagiários 
como alunos, e eles são responsáveis em trazer e fazer o meio de 
campo entre nossos alunos e a sala de aula, a perspectiva dos 
alunos e a fábrica do conhecimento. A gente chama de projeto 
aprendiz, porque eles estão se capacitando no espaço de estágio e 
eles têm a responsabilidade de trazer para a fábrica de 
conhecimento questão das expectativas. Quanto a estas 
expectativas serem correspondidas ou não todos os nossos 
aplicativos são avaliados” (Diretor_E1). 

De acordo com o referencial teórico, a customização da proposição de valor é 

uma das características centrais dos negócios no ciberespaço (WEILL et al., 2011; 

WESTERMAN et al., 2012). Em linha com esse princípio, os modelos de negócios 

digitais das IES deveriam capacitar-se para as necessidades particulares, no 

emprego dos dispositivos móveis. Umas das utilizações para o uso móvel, então, é 

criar valor no acesso a novos sistemas acadêmicos e administrativos. 

“Os canais de comunicação são disponibilizados e incentivados, com 
o objetivo de se conhecer melhor os problemas e solicitações do 
aluno. Na virtualização do atendimento, esse processo se torna mais 
transparente e menos burocrático, permitindo maior vínculo 
institucional entre alunos e prestadores de serviço. Nossos 
programas são testados por nosso pessoal, que são também alunos 
ou egressos de cursos, e que portanto sabem qual a necessidade 
dos outros alunos. E os aplicativos que ficam na lojas, no Google 
Play e Apple Store, eles recebem avaliação dos consumidores que 
baixaram como qualquer outro aplicativo” (Diretor_E2). 

De acordo com a pesquisa de Squirra e Fedoce (2011) a produção de 

conteúdo para dispositivos móveis permite novas experiências de consumo tais 

como a customização da proposição de valor, em contraposição à simples 
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transposição de informações, formatos e linguagens típicos das mídias tradicionais. 

Embora as duas IES estudadas apresentem evidências de customização, as 

respostas apresentaram visões divergentes quanto ao estágio alcançado pelas IES 

estudadas, como pode ser visto nas falas abaixo:  

“Sim, possuímos cursos de nivelamento dirigidos aos alunos que 
apresentam dificuldade de aprendizagem. Como complemento, os 
tutores possuem uma régua de relacionamento com o aluno que 
permite identificar as necessidades individuais” (Diretor_A1). 

“Os produtos ainda não são personalizados, mas a tendência é que 
em breve já seja possível customizarmos a experiência de 
aprendizagem de cada um dos nossos alunos” (Diretor_E4). 

“Sim, embora tenhamos uma customização padrão os 
coordenadores e professores podem solicitar alguns direcionamentos 
mais adaptados ao perfil do público alvo, curso e disciplina” 
(Diretor_A1). 

“Nós também produzimos para clientes externos, inclusive a 
Federação Brasileira de Vôlei. Nós estamos conduzindo o curso de 
treinador para a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV)” 
(Diretor_E1). 

“Desenvolvemos aplicativos para especificamente nossos alunos se 
prepararem para o exame da OAB, e isso foi crescendo a ponto que 
hoje qualquer um pode baixar os aplicativos da internet” (Diretor_E2). 

“Sim, podemos citar por exemplo nosso site para preparação do 
ENADE, os simulados e atividades estruturadas de acordo com a 
disciplina e curso. Porém, como nossa abrangência é em todo o 
território nacional, estamos hoje estruturando um modelo 
compartilhado para ser aplicado em todas as nossas unidades” 
(Diretor_E3). 

Por fim, faz-se necessário destacar que oferecer disciplinas de EAD sem 

alinhamento com os demais elementos de um projeto pedagógico digital e com 

conteúdo rigidamente padronizado, pode criar uma percepção nos discentes de que 

esse atributo da proposição de valor visa meramente à redução de custos, já que 

essas disciplinas costumam custar o mesmo valor que as aulas presenciais.  

6.3 PLATAFORMA 

O Modelo de Weill et al. (2011) deixa claro que a construção de uma 

arquitetura de TI que garanta simultaneamente os objetivos de padronização, 

integração e interoperabilidade na cadeia de valor estendida, constitui-se em um dos 

maiores desafios das empresas que pretendem construir um ecossistema digital. As 

respostas obtidas evidenciam que as IES pesquisadas tem feito investimentos nas 



58 
 

plataformas internas, recorrendo aos ERPs e a Sistemas Acadêmicos de Gestão 

para a integração dos seus processos internos e desses com os parceiros externos. 

“Consideramos o AVA que utilizamos um dos melhores recursos 
disponíveis no mercado. Quanto aos demais sistemas são 
compartilhados e reduzem custos” (Diretor_A1). 

“As tecnologias, quando utilizadas como ferramentas de operação e 
gestão, por exemplo, permitem otimizar e validar processos. No 
nosso caso, a empresa se utiliza de sistemas integrados para 
diversas ramificações da cadeia de produção, desde a logística de 
entrega de material didático, até a virtualização da gestão 
acadêmica” (Diretor_E2). 

Embora as evidências coletadas indiquem que as IES estudadas estão 

investindo na melhoria de suas arquiteturas de TI utilizando os melhores recursos 

que o mercado de SI oferece, ainda são ressaltadas nas falas obtidas as limitações 

encontradas para se alcançar o nível de interação, compartilhamento e construção 

conjunta de proposições de valor preconizados na literatura de modelos de negócios 

digitais. A resposta abaixo indica essas restrições:  

“Antes de mais nada, antes de chegar no compartilhamento do 
conteúdo, de criar este conteúdo, a gente tem um problema de 
infraestrutura. A nossa infraestrutura que eu vejo no mercado como 
um todo é uma estrutura que não permite ainda o aluno ter um 
acesso tão fácil como ele gostaria que tivesse. Não existe uma 
infraestrutura de capacidade de rede dentro de um ambiente 
acadêmico de capacidade de rede Wi-Fi que é o primeiro passo, e 
saindo de um ambiente acadêmico para um ambiente de transição, 
aí um ambiente de rede da escola para casa, da casa para o 
trabalho, ainda não é um ambiente amigável e fácil de utilizar e 
barato, e em casa ainda tem uma penetração baixa de banda-larga. 
Como a infraestrutura não permite você ter totalmente esta 
disponibilidade, fica um pouco abaixo da que você gostaria de ter 
capacidade de troca de experiência no nas IES acadêmicas” 
(Diretor_A2). 

Os entrevistados argumentaram que uma cultura organizacional voltada para 

a inovação pode favorecer o estabelecimento de um modelo de negócios digital nas 

IES. No entanto, mesmo em uma IES inovadora, em que soluções de gestão de 

conhecimento estejam tecnicamente acessíveis, as dificuldades do 

compartilhamento e a falta de colaboração podem persistir por um longo período. 

“Na IES que trabalho, onde existe uma forte cultura organizacional, já 
temos uma experiência interna com a criação de uma rede de 
conhecimentos própria (Conecta). Percebe-se que a utilização dessa 
rede não é, no entanto, uniformemente disseminado dentro da 
empresa” (Diretor_E4). 
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“Existem canais institucionais específicos para stakeholders de 
diferentes propósitos. Posso dizer que a inovação e o uso de 
tecnologia estão fortemente arraigados na cultura organizacional” 
(Diretor_E3). 

As evidências obtidas indicam que a configuração de uma plataforma digital 

deve garantir independência do dispositivo móvel de acesso ao ciberespaço. O que 

importa é a qualidade de acesso em todos os ambientes em que a experiência 

educacional ocorra, dentro ou fora dos muros da IES. Logo, é natural que os 

entrevistados tenham manifestado preocupação com infraestrutura de rede de 

acesso, de forma que o conteúdo colaborativo possa ser melhor explorado. 

“Quando você superar esta parte de infraestrutura, que eu acho ser o 
primeiro desafio, você entra no segundo desafio que é qual device eu 
vou acessar? E a minha visão é muito simples, para mim não é qual 
device, são múltiplos devices. Não importa se é um tablet ou 
notebook todos vão acessar o mesmo conteúdo para ter a mesma 
experiência. E aí vem a terceira, de onde vamos trocar experiência? 
Do ambiente controlado, do ambiente acadêmico ou do ambiente 
aberto? Aberto que eu digo público, um facebook por exemplo. Eu 
acho que vai ser um mix das duas, sabe? Ter uma plataforma 
acadêmica a um custo razoável desenvolvida internamente ou uma 
plataforma mais de mercado, e aí eu vejo a plataforma do Google 
uma plataforma interessante. Então eu acho que vai ser uma 
combinação, um ambiente misto de plataforma acadêmica/outras 
plataforma de mercado” (Diretor_A2). 

Como enfatiza o referencial teórico, os modelos de negócios digitais que 

emergirão na próxima década deverão migrar suas plataformas para as TIC’s que 

garantam maior independência de padrões proprietários e de restrições de acesso 

com vistas a promover novas vivências e espaços de relacionamento e interação e 

com novas estruturas de significação na educação superior no contexto da cyber 

cultura (ALVERGA, 2008; WEILL et al., 2011; WESTERMAN et al., 2012). A fala a 

seguir aponta nessa direção:  

“As principais plataformas digitais utilizadas na IES que trabalho são 
integradas, sendo que algumas são ferramentas de ERP utilizadas 
em outras indústrias (SAP, ADP). Em nossa empresa alguns serviços 
de tecnologia se valem de cloud computing e da modalidade de SAS” 
(Diretor_E4). 
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CAPÍTULO VII - CONCLUSÃO 

Após décadas de difusão da revolução das TIC’s e da convergência 

tecnológica, há evidências teóricas e práticas que sustentam a afirmação de que 

organizações dos mais diferentes segmentos de negócio estão digitalizando, em 

maior ou menor grau, seus modelos de negócios, tornando mais eficazes suas 

transações comerciais ao longo da cadeia de suprimentos e facilitando a 

colaboração e a interação social com e entre seus stakeholders.  

Em linha com esse princípio, o objetivo dessa pesquisa foi averiguar o 

impacto dos dispositivos móveis de acesso à internet na consolidação de um modelo 

de negócio digital nas IES privadas brasileiras. Como objetivos complementares, 

analisar a evolução da educação superior privada no Brasil, identificar modelos de 

negócio digital na educação privada, e investigar o impacto dos dispositivos móveis 

no modelo de negócio das Universidades Anhembi Morumbi e Estácio de Sá. 

Acredita-se que esse objetivo foi alcançado ao se adaptar o modelo de 

negócio digital proposto por Weill et al. (2011) ao segmento de educação superior e 

aplicá-lo em duas IES brasileiras de expressão nacional. Os resultados obtidos 

indicam que as IES estudadas apresentaram evidências do início da digitalização de 

seus modelos de negócio, fazendo uso para tal de diversas tecnologias descritas na 

literatura científica pesquisada. A análise dos resultados permite antever ao longo da 

próxima década profundas mudanças na forma tradicional de se conduzir a 

educação superior privada. 

Ainda que os relatos obtidos indiquem que, na opinião dos executivos 

entrevistados, as IES estudadas já apresentem mecanismos e processos que 

indiquem a digitalização em alguma escala dos seus modelos de negócio, é 

necessário reconhecer a grande distância do que foi observado no campo e o 

conceito e o papel de modelos de negócios digitais discutidos na literatura de TI com 

abordagem estratégica, como é o caso do modelo proposto por Weill et al. (2011). 

Questões institucionais, organizacionais e tecnológicas emergiram das evidências 

que podem explicar essa condição e a trajetória seguida pelas IES brasileiras. 

Do ponto de vista institucional, é necessário considerar a consolidação que as 

IES brasileiras vêm passando, decorrente de um intenso processo de fusões e 

aquisições, o que impõe um enorme esforço de padronização de processos e 
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integração de arquiteturas tecnológicas, sem as quais é impossível se pensar a 

digitalização em estágios mais avançados. Também é importante levar em conta o 

papel regulador do MEC. Ainda que essas Universidades tenham uma governança 

que permita, em tese, maior flexibilidade e velocidade de adaptação das suas 

Missões às necessidades do mercado de trabalho, particularmente dentro das 

características socioculturais da classes C e D, o desenho e implantação de um 

modelo que equilibre resultado financeiro, qualidade de ensino e valor para o 

estudante permanece um desafio. 

Por exemplo, as exigências dos órgãos reguladores condicionam o 

funcionamento de Universidades à presença de Programas de Mestrados e 

Doutorados. Logo, espera-se que essas estruturas promovam o desenvolvimento 

científico por meio de projetos de relevância para a sociedade. O desafio é definir as 

linhas de pesquisa que estejam adequadas ao perfil do estudante que frequentam 

essas Universidades. Também são notórias as dificuldades que as IES com fins 

lucrativos têm para obter subsídios públicos aos projetos de pesquisa, o que exige a 

busca de novas formas de relacionamento com a iniciativa privada visando a 

obtenção de fundos para a formação de uma mão de obra mais qualificada para as 

necessidades práticas do mercado de trabalho no ciberespaço. 

A questão tecnológica, cujo impacto nos modelos de negócios é o centro das 

discussões nesta pesquisa, também apresenta fortes barreiras. Em primeiro lugar, o 

esforço de consolidação mencionado acima exige um foco urgente na implantação 

de sistemas de informação educacionais que apoiem todas as transações e 

processos operacionais básicos das IES, considerando os funcionários, os docentes 

e os discentes. Está claro que as empresas já fazem uso de dispositivos móveis 

para apoiar algumas atividades, mas a integração destes como os demais SI e com 

o ambiente externo ainda é limitada. Por exemplo, muitas IES não oferecem um 

acesso Wi-Fi em suas instalações. Quando o fazem, impedem o acesso às redes 

sociais por entenderem que isso não faz parte da vida acadêmica dos seus alunos.  

A mobilidade é avaliada como um recurso capaz de suportar várias 

oportunidades de negócio. Uma solução apresentada seria que os conteúdos lidem 

com múltiplos modos de acesso às informações, suportando a integração de 

diferentes recursos, por diferentes mídias, aplicativos e conexões apropriadas. 
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As limitações organizacionais parecem refletir a pouca maturidade e as 

imprecisões a respeito dos modelos de negócios digitais nas IES estudadas. Os 

discursos obtidos evidenciam os esforços de implantação de modelos de gestão 

com características típicas de organizações privadas de outros ramos de negócio. 

Porém, por se tratar de organizações que prestam serviços de educação no contexto 

da cyber cultura, que devem equilibrar resultados financeiros e qualidade de ensino, 

espera-se alterações em processos, estruturas e mecanismos de governança cujos 

contornos são impossíveis de ser antecipados. Uma coisa parece evidente, as 

tecnologias aqui estudadas podem acelerar essas alterações. 

As instituições devem oferecer alternativas flexíveis e acessíveis para os 

alunos, diferentes dos modelos atuais de ensino e vivência acadêmica. Para tanto, o 

uso de recursos de aprendizagem disponíveis gratuitamente na web, tais como Khan 

academy, vídeo-aulas do MIT, Google books, bibliotecas virtuais seriam estimulados 

pelas instituições aos docentes fazerem uso em seu processo de informação, sem 

violações de direitos autorais. 

A relação entre professor e aluno impactará na educação. Os professores 

deverão assumir papel mediador entre o conteúdo ministrado por ele, e a forma de 

acesso ao conhecimento desse conteúdo, estando atentos às mudanças 

tecnológicas e constantes. 

A interação com diferentes meios e sujeitos e o compartilhamento do 

conhecimento para construir novas relações reconstruindo-a em novos espaços, em 

novos significados e outras formas de organização, implica criar condições propícias 

ao cultivo de uma cultura virtual. 

É importante ressaltar que a plataforma EAD teve impacto limitado na 

construção do modelo de negócios digitais aqui discutido, na medida em que o 

modelo de ambiente EAD atualmente praticado tem baixa integração e 

interoperabilidade com o ambiente presencial existente. 

Experimentos devem continuar nas IES e elas próprias demonstram interesse 

na avaliação dos dispositivos móveis como uma atividade de pesquisa e 

aprendizagem assim como para novas formas de negócios digitais. A Universidade 

Estácio de Sá vem à frente com uma área destinada à pesquisa e desenvolvimento 

de material digital, à Fábrica do Conhecimento, além de proporcionar a seus alunos 
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dos cursos de Direito e Engenharias o fornecimento de material didático gratuito 

disponível através de tablets fornecidos (sob forma de comodato) a esses alunos. A 

Universidade Anhembi Morumbi ainda se limita a oferecer cursos EAD, mas não 

desenvolve modelos associados aos dispositivos móveis. 

O Quadro abaixo resume as evidências coletadas na pesquisas que podem 

ser associados a um modelo de negócio digital nas IES estudadas, seguindo o 

modelo adaptado. 
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1. Fácil de ler, escrever e prover entradas ao dispositivos. 

2. Suporte a várias mídias (texto, imagens, áudio, vídeo). 

3. Fidelização para reprodução de mídia (considerando a 
qualidade da mídia de acordo com o dispositivo). 

N
a
v
e

g
a

ç
ã

o
 

1. Estrutura e organização das informações: diretórios, links de 
ajuda e inicial etc. 

2. Capacidade de busca e compartilhamento de dados. 

3. Consistência na interação e interface entre usuários. 

P
la

ta
fo

rm
a

 

P
la

ta
fo

rm

a
 i
n

te
rn

a
 

1. Poder de processamento. 

2. Expansão de armazenamento e limites. 

3. Sistema operacional compatível com diversos dispositivos 
móveis. 

P
la

ta
fo

rm
a

 

e
x
te

rn
a
 1. Open Source vs Closed Source – Sistemas operacionais e 

aplicativos. 

2. Browser específico para o dispositivo. 

3. Tecnologia de comunicação de acesso (telefonia, bluetooth, 
GPRS, 3G, Wi-Fi etc.). 

Quadro 6: Recursos disponíveis em dispositivos móveis para criação de valor. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

C
o

n
te

ú
d

o
 

In
fo

rm
a

ç
ã
o
 1. Layout apropriado à tela do dispositivo. 

2. Entendimento e uso simplificado: menu, barra de ferramentas, 
botões etc. 

3. Facilidade em personalizar os acessos. 

4. Certificados de segurança. 

P
ro

d
u

to
 1. Modelos de aula online. 

2. Aplicativos. 

3. Jogos eletrônicos. 

4. Vídeos educativos. 
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Como limitação do trabalho cita-se a dúvida sobre a existência de outros 

impactos que influenciam a utilização de dispositivos móveis com acesso à internet 

em um novo modelo de negócio digital na IES, ainda que este se limite ao modelo 

apresentado por Weill et al. (2011), buscando levantar evidências por meio de 

perguntas abertas. 

Finalizando, como sugestões para futuras pesquisas, listam-se: 

 Replicação do mesmo estudo em outras IES. 

 Pesquisa exploratória sobre a adoção de aplicativos em dispositivos 

móveis em sala de aula, com relação ao perfil do aluno e o curso, em 

IES. 

 Pesquisa sobre empresas startups surgidas pelo desenvolvimento de 

aplicativos voltados à educação. 

 Pesquisa exploratória sobre o impacto dos dispositivos móveis com 

acesso à internet nos fatores organizacionais de IES a partir do modelo 

de Weill et al. (2011). 
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APÊNDICE A – TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO 

 
 

 

 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

Rio de Janeiro-RJ 
 
 

 
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO - MADE 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO 

 
Eu, PAULO ROBERTO PIMENTEL DUAVY, brasileiro, casado, pesquisador 

mestrando, portador da identidade Nº 827.436 SSP-RN, CPF 761.803.604-72, 

residente e domiciliado na cidade de Natal-RN, venho por meio deste termo, 

comprometer-me a não associar ou relacionar, direta ou indiretamente, de forma 

escrita, verbal ou de qualquer outra forma, o nome da empresa NOME DA 

EMPRESA ou dos seus colaboradores a minha pesquisa de mestrado em 

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL da 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – RJ seja durante e/ou após a sua realização. 

 

   Natal, ____ de ____________ de 2013. 
 
 
 
 
 

Paulo Roberto Pimentel Duavy 
Mestrando em Administração e Desenvolvimento Estratégico 

UNESA – RJ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE PESQUISA PARA CONDUÇÃO DA ENTREVISTA 

 
Empresa:  _________________________________________________________________________  

Entrevistado:  ______________________________________________________________________  

Cargo:  ___________________________________________________________________________  

Data: _____ / _____ / _____. 

 

1. Como se preparar para o mercado considerando que estamos hoje numa 

sociedade de construção conjunta do conhecimento? 

2. Como você vê o modelo de negócio Educação transformado pela inclusão de 

tecnologias digitais (EAD, M-Education)? 

3. Como criar valor ao negócio, a partir do avanço dos alunos ao acesso ao 

conhecimento através de dispositivos móveis com acesso à internet? 

4. Como atrair ou reter alunos tradicionais com conteúdo M-Education? 

5. Como a infraestrutura tecnológica é valorizada na troca de informações entre 

os membros da cadeia a que ela pertence? 

6. De que forma os alunos podem interagir com as empresas, criando processo 

de um autoconhecimento renovável? Você conhece bem a experiência vivida 

pelos seus alunos com seu produto? 

7. Há produtos personalizados disponíveis? 

8. Existe flexibilidade de customização de produtos e serviços para diferentes 

segmentos de alunos? 

9. Quanto você usa de plataforma digital interna? Está integrada com outras 

plataformas empresariais? 

10. De que forma a cultura organizacional da empresa pode favorecer o 

estabelecimento de um novo modelo de negócios digital? 


