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Diversas instituições têm adotado soluções de educação a distância com o objetivo de 
reduzir custos operacionais e garantir maior eficiência 
 
Nesta época em que nosso país passa por grandes transformações políticas e econômicas, 
tentando inserir-se em um contexto mundial altamente competitivo, a capacitação de nossos 
trabalhadores e, sobretudo, a disseminação da educação como um veículo de mudança 
aparecem em nosso horizonte como um grande desafio a ser vencido. 
 
Do ponto de vista educacional, porém, não só o Brasil convive com contrastes diuturnos. 
Suas dimensões continentais e insistentes políticas públicas ineficazes focadas no curto 
prazo, em geral, produzem resultados pífios, que pouco contribuem na superação do gap 
educacional do ensino superior. Não é sem razão que realidades tão distintas, como um alto 
índice de analfabetismo, convivem com avanços tecnológicos situados na fronteira dos mais 
importantes centros de pesquisas mundiais.  
 
Neste contexto, insere-se a educação a distância baseada na internet, ou e-learning. Um 
segmento novo que nasceu fundado a partir de experiências remotas surgidas nas antigas 
práticas de ensino a distância por correspondência, suportadas por grandes avanços 
realizados nas tecnologias da informação e comunicação, fundamentalmente, a partir do 
crescimento da internet. 
 
O mix de produtos e serviços resultante da convergência dessas áreas tem sido apontado, 
por especialistas de diversos setores, como uma das áreas de inquestionável avanço e 
longevidade dentro dessa nova fase vivida na grande rede mundial de computadores. 
 
É nesse sentido que diversas instituições de ensino têm adotado soluções de e-learning com 
o objetivo simultâneo de reduzir seus custos operacionais e garantir uma maior eficiência do 
binômio ensino-aprendizagem por meio de métodos inovadores. 
 
O Ministério da Educação tem procurado fomentar as instituições de ensino, visando à 
propagação e à consolidação de iniciativas de e-learning. São exemplos importantes: a atual 
reestruturação do consórcio de instituições de ensino superior entre universidades públicas 
(Unirede), com o intuito de capacitar novos professores; a publicação da Resolução 2.253, 
visando à adoção em até 20% da grade curricular, pelas instituições de ensino superior, de 
disciplinas a distância; o recente edital da Finep para criação de pólos de educação a 
distância; como, também, a recente autorização do MEC concedida a UVB, para ministrar 
quatro bacharelados on-line a partir de 2004.  
 
É neste ambiente, que um sem-número de pequenas e grandes empresas fornecedoras, de 
capital nacional ou internacional, tem se posicionado no mercado brasileiro visando fornecer 
insumos de e-learning para instituições de ensino ou empresas. 
 
Fornecedores de tecnologia pura ou de aplicativos especializados têm convivido com 
empresas fornecedoras de conteúdos, portais, integradores de soluções etc. Empresas de 
consultoria e de serviços têm ofertado soluções completas e integradas de e-learning, 
cobrindo uma larga faixa de aplicações: da implementação de portais universitários até a 
construção de universidades corporativas. 
 



Nessa arena pulverizada de fornecedores de insumos de e-learning, o cliente (as 
universidades e as empresas) já não sabe mais para onde ir nem a quem recorrer tampouco 
o fornecedor enxerga com clareza a dimensão e os limites dos serviços ou produtos que está 
disposto a oferecer. Afinal, em um mercado novo, que mal começou a nascer, indagações 
sobre a própria identidade do setor são comuns, como, por exemplo: e-learning é uma 
forma de aprendizagem completamente nova ou nada mais é do que uma aprendizagem 
empacotada por um novo meio de entrega (internet)? 
 
Parcerias entre empresas complementares ou concorrentes são realizadas e desfeitas na 
mesma velocidade. Empresas novas surgem ou começam a atuar nesse segmento na 
proporção do desaparecimento ou da mudança de foco das até então remanescentes. 
 
No entanto, aos poucos o segmento começa a ganhar contornos mais nítidos. Os 
fornecedores, em processo de consolidação, perseguem gradativamente oferecer um 
conjunto de atividades para os seus clientes, que resultem numa proposição de valor 
agregado (Adkins, 2002). 
 
Assim, o sistema de valor (Porter, 1990) entre os fornecedores desse segmento começa a 
ganhar contornos mais nítidos, constituindo-se de forma mais objetiva. É nesse sentido que 
se faz necessário mapear os diversos segmentos que perfazem o sistema de valor do setor 
de e-learning nessa fase em que o mercado ainda encontra-se bastante pulverizado e as 
empresas fornecedoras estão no início do processo de consolidação. 
 
Sistema de valor 
 
O sistema de valor de uma indústria é composto pelas diversas empresas que se 
especializaram em um ou vários componentes de serviços ou produtos que, ao se 
posicionarem como fornecedoras de insumos desta, constituem e complementam a 
proposição de valor a ser entregue para o cliente.  
 
O pesquisador canadense Paul Stacey propôs construir um mapa denominado A Cadeia de 
Valor do E-Learning, com o intuito de auxiliar fornecedores e compradores a entender o 
posicionamento das dezenas de diferentes empresas dentro dessa indústria. 
 
Segue abaixo a representação gráfica da cadeia de valor de Stacey: 
 
 
A segmentação proposta por Stacey oferece um bom caminho para organizar os diversos e 
diferentes fornecedores de e-learning. No entanto, como é possível identificar as propostas 
de valor contidas nos serviços e produtos ofertados pelos fornecedores de e-learning se 
todos oferecem produtos aparentemente semelhantes? 
 
Serviços 
 
Segundo Zeithaml, Parasuraman e Berry (1991), os consumidores procuram atribuir valor 
aos serviços recebidos por meio de alguns critérios relacionados com a percepção que eles 
têm em relação a esses serviços. O principal procedimento para medir a qualidade dos 
serviços recebidos pelo usuário é a Escala Servqual, desenvolvida por Parasuraman, 
Zeithaml e Berry em 1988. Esse modelo (abreviação de Service Quality) estabelece que a 
qualidade é avaliada pelo consumidor na comparação entre suas expectativas e a percepção 
que ele teve da performance do serviço prestado pelo fornecedor. 
 



Cinco fatores principais, segundo os autores (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1991), podem 
representar a percepção que os clientes têm dos serviços adquiridos. Tais fatores e os 
principais aspectos que o compõem estão resumidos na tabela abaixo: 
 
 
Embora a Escala Servqual tenha sido elaborada a partir de alguns setores econômicos 
específicos, como o setor financeiro, ela é uma escala padronizada, podendo ser aplicada a 
qualquer segmento da economia que envolva atividades de prestação de serviços. 
 
Pesquisa 
 
Para entender melhor o valor dos serviços fornecidos pelas empresas fornecedoras de e-
learning no Brasil foi realizada uma pesquisa de campo junto a um grupo de especialistas 
(32) dessa indústria. Essa pesquisa teve como objetivo classificar os principais fatores de 
valor percebido pelo mercado e selecionar os fornecedores que melhor atendem a tais 
fatores. 
 
Segue abaixo a representação gráfica da pesquisa realizada: 
 
 
 
Foi utilizado o método Delphi eletrônico, baseado na formação de uma visão consensual a 
partir do grupo de especialistas. Tal método é muito utilizado em setores emergentes, tendo 
em vista a geração de um consenso preditivo sobre as questões estudadas. 
 
Resultados  
 
Os clientes tendem a ter maiores expectativas quanto à confiabilidade dos serviços 
prestados em vez dos aspectos tangíveis. Todos os outros fatores, como "presteza", 
"garantia"/"segurança", "empatia" e a própria "tangibilidade", relacionam-se ao processo do 
serviço prestado (como ele é prestado), enquanto o fator "confiabilidade" liga-se ao 
resultado global do serviço, ou seja, se o compromisso estabelecido pelo fornecedor está em 
conformidade com a expectativa inicial contratada pelo cliente. 
 
No entanto, como o e-learning faz parte de uma indústria nascente, os especialistas 
perceberam a importância de identificar aspectos sensíveis e evidentes nos serviços 
prestados, que podem ser atribuídos a uma busca por "tangibilizar" os serviços oferecidos. 
Ou seja, como o e-learning é ainda uma forma incipiente de educação e treinamento 
baseada nas novas tecnologias, o fator "tangibilidade" mereceu relevância nessa fase de 
consolidação dessa indústria. Assim, ganha importância a afirmação de Levitt (1981), na 
qual o grande desafio do prestador de serviço é "administrar a evidência" para tornar 
"tangível o intangível". 
 
Por fim, os fornecedores interessados no estabelecimento de parcerias de negócios, tendo 
em vista a complementação de seus serviços ou produtos, ou mesmo aqueles interessados 
em ampliar suas atuações em outros mercados poderão identificar os fornecedores mais 
"valiosos", de acordo com os critérios estabelecidos pela atual pesquisa. Nesse sentido, as 
empresas fornecedoras poderão checar as fronteiras das proposições de valor contidas em 
seus produtos ou serviços. Ou seja, poderão valer-se desse estudo como uma radiografia 
que colocará contornos e limites no encadeamento das suas diversas cadeias de valor. 
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Este artigo é um resumo da dissertação de mestrado do autor defendida na FEA-USP em 
4/8/2003, com o título: O Mapa de Valor da Indústria de E-learning no Brasil, segundo 
Critérios de Valor Percebido. A pesquisa completa poderá ser acessada no endereço: 
www.uvb.com.br/br/rene/  
 
 
O e-learning é definido, segundo a Commission on Tecnology and Adult Learning, como 
sendo o "conteúdo instrucional ou as experiências de aprendizagem distribuídas ou 
habilitadas pela tecnologia eletrônica"; o termo e-learning refere-se à disponibilização e 
entrega de conteúdos por meio de diversas mídias eletrônicas, incluindo internet, intranets, 
extranets, canais de satélite, fitas de áudio e vídeo, TV interativa e CD-ROM 
 
2 Segundo Porter, sistema de valor é o conjunto das cadeias de valores de toda a indústria: 
estratos formados pelos fornecedores, pelos canais e pelos consumidores 
 
3 Instituição de ensino formada por dez instituições de ensino superior privadas, distribuídas 
pelo país 
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