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A Digital Pages, pioneira e líder
no mercado brasileiro de publicação
digital, há mais de 15 anos, promove
pesquisa & desenvolvimento de
maneira a atender as necessidades, e
superar expectativas, de milhões de
usuários conectados à sua plataforma
por meio de smartphones,
computadores e tablets, para as mais
diversas finalidades.

De leitores de periódicos de grande
circulação a alunos do ensino
básico e superior de milhares de
instituições, atendendo também
compradores por catálogo e usuários
corporativos, a Plataforma RDP, nossa
solução SaaS, está presente em todos os
Estados do país, em diversos contextos
de inclusão digital e conectividade.

Plataforma RDP
A flexibilidade incomparável da Plataforma RDP, com sua arquitetura modular altamente integrada, permite a configuração de soluções
que atendem aos mais diversos desafios, sempre respeitando os diferenciais estratégicos de cada cliente e as particularidades de cada
projeto. Com mais de 30 milhões de usuários atendidos, por meio de centenas de projetos, a Plataforma RDP representa a melhor
solução para seus desafios digitais.
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Seja em torno de conteúdo informativo, de entretenimento
ou educacional, o engajamento dos usuários depende de
uma experiência tão rica quanto fluida. O apelo sensorial
que a plataforma RDP é capaz de fomentar, ao conciliar
diversos formatos de conteúdo como textos, vídeos,
animações a mecânicas interativas e gameficadas, tem se
provado como um diferencial determinante para a conquista de usuários e, consequentemente, de resultados.
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Algumas organizações que fazem parte
da nossa história de sucesso:

Utilizar a mesma arte usada na última página
do folheto do RDP Learning, devidamente
adaptada, mantendo a frase: “Faça parte do
seleto grupo de organizações que já utilizaram a tecnologia da Digital Pages a seu
serviço.”

Avenida Rebouças, 3931 - Pinheiros
São Paulo - SP - Brasil
05401-450

+55 11 2537-1655
comercial@digitalpages.com.br

Programa Mosaico

Inovação e agilidade,
mobilidade e resultados

Como, aliando plataforma e conteúdo, o programa de capacitação da
Natura, o Mosaico, ganhou escala reduzindo custos e criou um nível de
engajamento sem precedentes.

+90% de
adesão
voluntária

Escalabilidade
com redução de
custos

Indicações
personalizadas
de conteúdo

Visibilidade
analítica de
progresso e
desempenho

Contexto
O programa de ensino corporativo da Natura, o Mosaico, baseado exclusivamente em cursos
presenciais, apresentava cursos com conteúdos relevantes, mas em uma linguagem desatualizada e
uma metodologia restrita, em contraste com a realidade dinâmica e agressiva do mercado.
Os cursos tinham abrangência limitada, servindo a uma audência restrita, devido aos elevados
custos de escalar o programa.
A falta de visibilidade sobre o progresso e resultados obtidos por meio dos cursos limitava a clareza
da aplicabilidade, tanto para colaboradores como supervisores e departamento de RH.
Sentindo a defasagem cada vez maior entre as demandas de mercado e seu programa de ensino
corporativo, a Natura identiﬁcou a Digital Pages como a parceira ideal para a implementação da
nova versão de seu programa.

Porque a Digital Pages
Expertise consultiva
Expertise editorial
Expertise em criação de
experiências móveis
Plataforma robusta e escalável,
com saídas iOS, Android e web
Excelente experiência de uso
Expertise analítica

Evoluir programa de ensino corporativo,
adequando-o às realidades de mercado e
novas dinâmicas pedagógicas.

Resultados
A DP Content, braço editorial da Digital Pages, realizou uma análise detalhada das demandas de
capacitação da Natura e elaborou a nova estrutura de conteúdo do programa, incluindo sugestões
de tópicos e cronograma de publicação.
A Digital Pages analisou as restrições do cenário passado e identiﬁcou oportunidades de melhoria
através dos recursos tecnológicos da Plataforma RDP.
O programa Mosaico renovou o treinamento corporativo na Natura, trazendo uma linguagem atual e
interativa aos cursos, agora disponíveis em modalidade EAD, permitindo aplicação em uma escala
muito maior, por uma fração do custo.
Os tópicos agora estão estruturados em módulos ﬂexíveis, permitindo que sejam administrados de
forma dinâmica e ágil, adequados ao dia a dia de seus colaboradores e à realidade ﬂuida do
mercado. O conteúdo possui atualizações periódicas, garantindo adesão e engajamento ao programa, com métodos cientíﬁcos aplicados que geram a incorporação das habilidades construídas
pelos usuários e equipes, sempre em alinhamento com a Missão, a Visão e os Valores da Natura.
Os colaboradores ganharam grande comodidade com acesso aos cursos por meio de aplicativos
móveis, com a possibilidade de utilização off-line, permitindo que cada colaborador dite o ritmo de
sua capacitação. Ainda, a nova estrutura do programa oferece maior clareza da relação entre os
cursos e os planos de carreira, propiciando maior valor aos colaboradores.
Supervisores e coordenadores de RH têm total visibilidade do progresso e desempenho de cada
colaborador, com dados avaliativos e de engajamento.
A combinação desses fatores fez do Mosaico o programa de ensino corporativo de maior sucesso
da Natura, com o maior índice de adesão voluntária.

Ficha Técnica
・Implementação de ambiente de alta disponibilidade e escalabilidade, acessível por meio de web browsers
e aplicativos iOS e Android;
・Integração com sistema de gestão de usuários;
・Integração com sistema de gestão de talentos;
・Integração com sistema de autenticação;
・Criação de conteúdo imersivo customizado;
・Implementação de sistema de recomendações personalizadas automatizadas;
・Implementação de relatórios de progresso e desempenho;
・Implementação e operacionalização de ambiente de analytics.

Leitor Estácio

Inovação, agilidade e
excelência operacional

Como a Plataforma RDP viabilizou, simultaneamente, ganhos em
escala e redução de custos, enquanto melhorou a experiência dos
alunos de uma das maiores instituição de ensino do país.

500.000+
usuários

10.000.000+
de fascículos
semestrais,
processados em 3
semanas

Eliminação dos
custos de impressão
e logística (dezenas
de milhões por ano)

Redução do tempo
máximo de entrega
de 45 dias para 72
horas

Contexto
Os alunos da Estácio, em sua grande maioria, enfrentam limitações ﬁnanceiras e o custo dos livros
didáticos seria uma barreira considerável. Assim, como um diferencial estratégico, a Estácio
disponibiliza, sem custo adicional, todo material necessário por meio de fascículos.
Um fator importante no relacionamento entre a Estácio e seus alunos, os fascículos são viabilizados
por meio de uma parceria entre a Estácio e várias editoras, que tem como uma de suas premissas a
garantia de proteção do conteúdo contra a distribuição indevida.
O enorme sucesso da Estácio, com mais de 500.00 alunos e atuação em âmbito nacional, trouxe
grandes desaﬁos, criando enorme pressão operacional e logística, colocando em risco a qualidade
de seus produtos e a satisfação de seus alunos.
A Estácio buscava uma solução que permitisse escalar sua operação de forma ágil e eﬁciente, com
um forte caráter inovador, reduzindo seus custos e melhorando a qualidade de seus serviços.

Porque a Digital Pages
Expertise tecnológica,
com equipe técnica local
Grande ﬂexibilidade
(integrações, identidade visual,
regras de negócio)
Excelente experiência de uso
Alta escalabilidade
Suporte Nível 1

Agilidade de implementação

Plataforma robusta com saídas iOS,
Android e web
Segurança
Visibilidade analítica

Eliminar gargalos operacionais, reduzir custos
e melhorar o nível de serviço prestado

Resultados
A Digital Pages, por meio da Plataforma RDP, implementou uma solução customizada, totalmente integrada
ao ecossistema da Estácio, superando as expectativas do projeto.
Disponibilizamos um ﬂuxo produtivo digital extremamente ágil, pensado para atender a escala de uma operação atendendo mais de 500.000 alunos. Entregas seguras por meio de aplicativos iOS e Android e ambiente
web estabeleceram a base para um salto em eﬁciência operacional, com uma drástica redução de custos
logísticos e de impressão.
O que era um formato alternativo, em um ano, tornou-se o formato de fato. Os fascículos digitais eliminaram a
necessidade de impressão, reduziram o tempo de disponibilização e estabeleceram a percepção de inovação
almejada pela Estácio.
O acesso mais conveniente ao material didático, com uma experiência mais ﬂuida e agradável, e a disponibilização mais ágil dos fascículos tiveram um impacto positivo na jornada de aprendizagem dos alunos da
Estácio, aumentando o grau de satisfação e a percepção de valor recebido.

Ficha Técnica
・Implementação de ambiente de alta disponibilidade, acessível via web browsers e aplicativos iOS e Android;
・Implementação de mecanismo de processamento distribuido de alta escabilidade;
・Integração com serviço uniﬁcado de autenticação da Estácio;
・Integração com sistema de gestão acadêmica;
・Integração com sistema de geração de fascículos sob demanda;
・Integração com sistema de monitoramento operacional;
・Implementação e operacionalização de ambiente de analytics.

Biblioteca Virtual Universitária

10 anos de contínua inovação,
rentabilidade e economia

A Plataforma RDP, base tecnológica da Biblioteca Virtual Universitária (BVU),
viabilizou, de forma pioneira, uma solução que combina economia e
conveniência, resolvendo um velho problema para as editoras: o “xerox”.

5.000.000+
usuários
impactados

5.800+
títulos de
23 editoras

350+
IESs

Dezenas de
milhões de
visualizações
por mês

Contexto
A aceitação de conteúdo digital pelo MEC na composição do acervo bibliotecário obrigatório das
instituições de ensino superior (IES) e a procura cada vez maior por cursos EAD abriram novas oportunidades digitais para o mercado editorial.
Ao mesmo tempo, o elevado custo logístico e administrativo das bibliotecas físicas (e suas limitações
óbvias frente a um número cada vez maior de alunos atendendo a cursos não-presenciais) tornaram
os livros digitais extremamente atraentes.
Mas a oportunidade apresentava diversos desaﬁos:

・Como processar, armazenar e distribuir milhares de livros de forma segura e conveniente?
・Como garantir fácil acesso aos alunos em ambientes que preservem a marca da IES?
・Como preservar os direitos autorais e os interesses dos autores?
・Qual a melhor maneira de rentabilizar a oportunidade?
A Pearson, percebendo essa conﬂuência de fatores, buscou uma parceria com a Digital Pages.

Porque a Digital Pages
Expertise consultiva
Expertise tecnológica
Grande ﬂexibilidade
(integrações, identidade visual,
regras de negócio)
Plataforma robusta e escalável,
com saídas iOS, Android e web
Excelente experiência de uso
Segurança
Expertise analítica

Capitalizar oportunidade oferecendo uma
solução segura, comercialmente atraente,
capaz de gerenciar direitos autorais,
provendo uma grande experiência de uso.

Resultados
Ao ser engajada no projeto, nossa equipe realizou um detalhado levantamento do cenário, entendendo as necessidades dos diferentes públicos envolvidos - administradores, bibliotecários, alunos,
editoras e autores.
Este entendimento permitiu identiﬁcar novos aspectos relevantes e embasar a formulação do
modelo comercial mais adequado, assim como os recursos necessários para a gestão operacional e
ﬁnanceira do projeto.
Apesar de seu pioneirismo, a BVU sempre apresentou os elementos que levaram ao seu sucesso e
longevidade, rapidamente tornando-se o padrão de excelência do mercado. O crescimento
constante, ao longo de seus 10 anos (tanto do número de editoras como de IESs participantes)
comprova seu valor e relevância.
Um diferencial signiﬁcativo da BVU é a possibilidade de imprimir livros ou capítulos por meio da
compra de cotas de impressão. O sistema mantém registros de compra e uso das cotas e permite
distribuir devidamente a receita proveniente das impressões. Esta funcionalidade soluciona um
grande problema comum a todas as editoras: a perda de receita devido às fotocópias informais.
Principal referência de bibliotecas digitais no Brasil, a BVU continua sua trajetória de pioneirismo e
inovação, adicionando novas modalidades comerciais, formatos de conteúdo e recursos de aprendizagem, expandindo sua posição de liderança.

Perspectivas
IESs
・Redução signiﬁcativa dos custos de manutenção do acervo físico;
・Ambientes personalizados;

・Facilidade de integração com serviços de autenticação;
・Utlização da plataforma para publicações próprias;
・Relatórios analíticos.

Editoras
・Nova fonte de receita;

・Redução do uso de cópias indevidas;

・Relatórios de direitos autorais, listando detalhamente os valores a serem repassados a cada autor;

・Total transparência ﬁnanceira.

Alunos
・Acesso gratuito irrestrito ao acervo por meio de aplicativos iOS, Android e ambiente web;
・Uso das mesmas credenciais de acesso usadas para acesso ao portal da IES;

・Impressão de páginas por meio de cotas de impressão por preços inferiores a cópias xerox.
・Disponibilidade contínua dos títulos;

・Ferramentas de visualização, navegação e estudo.

Bibliotecários
・Integração com sistemas de gestão bibliotecária;

・Utilização de padrões de mercado para compartilhamento vde dados bibliográﬁcos.

Autores
・Total transparência ﬁnanceira;

・Relatórios de direitos autorais;
・Relatórios analíticos.

Ficha Técnica
・Implementação de ambiente de alta disponibilidade e escalabilidade, acessível por meio de web browsers
e aplicativos iOS e Android;
・Implementação de interface de autenticação padronizada, permitindo acesso SSO via portal da IES;
・Implementação de canais de comercialização de produtos e assinaturas digitais;
・Integração com sistemas de e-commerce das editoras parceiras;
・Integração com sistemas de gestão bibliotecária;
・Implementação de relatório de direitos autorais mensais, consolidando dezenas de milhões de
visualizações de páginas, garantindo a distribuição da receita conforme regras de negócio deﬁnidas pelo
consórcio;
・Implementação e operacionalização de ambiente de analytics.

