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Após uma onda de reengenharia generalizada, downsizing indiscriminado na qual 
muitas empresas desfalcaram seus quadros de profissionais , a valorização dos 
recursos humanos passou a ser encarada como fator de diferencial competitivo das 
empresas na atual Era da Informação. Programas de treinamento e desenvolvimento 
profissional baseados nos conceitos da educação a distância se tornam, cada vez mais, 
uma opção para as exigências do mundo moderno; um mundo sem fronteiras para a 
informação, ágil e competitivo que nos coloca frente à uma demanda de reformulação 
nos tradicionais programas de recapacitação de pessoal. E a resposta pode estar no 
uso dos recursos tecnológicos.  
 
Educação pressupõe o desenvolvimento global do indivíduo, abrangendo os aspectos 
intelectual, físico e social. O sistema educacional inclui os programas empresariais 
internos de desenvolvimento de seus empregados. A educação profissional prepara o 
indivíduo para o trabalho e compreende: a formação, que o torna apto a exercer uma 
profissão; o treinamento que o adapta a uma função, e o desenvolvimento que o 
aperfeiçoa para uma carreira. 
 
Educação a Distância (EAD) não é um conceito novo; seus meios é que são 
constantemente renovados. Iniciada através da correspondência, passando pelo rádio 
e televisão, a EAD é freqüentemente definida em contraposição à educação presencial, 
ou seja, é aquela que libera o indivíduo da necessidade da presença física em sala de 
aula. Entretanto, o conceito é mais amplo, e tem como característica básica a 
comunicação de dupla-via entre professor e aluno que não se encontram no mesmo 
ambiente, e pressupõe um processo educativo sistemático e continuado, baseado, 
sobretudo, no auto-estudo. O próprio aluno é responsável por seu ritmo de 
aprendizagem, através do autogerenciamento. Agora, o uso do computador amplia as 
possibilidades, com várias vantagens que se apresentam como respostas às 
dificuldades de lidar com o tempo e espaço, já que grandes  contingentes podem ser 
alcançados, em áreas diversas e com custos reduzidos. 
 
A possibilidade e o incentivo à iniciativa e autonomia vêm ao encontro do perfil do 
profissional valorizado atualmente pelos empregadores e é a característica mais 
marcante dos programas de T&D a distância, pois considera a autonomia como a 
competência que permite exercitar a capacidade de decidir, intervir e, principalmente, 
agir. O empregado passa de simples agente produtor a profissional responsável por 
todo o processo que envolve seu trabalho, capaz de tomar decisões e participar do 
processo decisivo da empresa. 
 
As empresas podem e devem disponibilizar informações a seus empregados, as quais, 
além de auxiliarem na execução do seu trabalho, possibilitem o desenvolvimento do 
seu potencial , reforçando o reconhecimento do valor do capital humano. Já é sabido 
que o custo de formação profissional, bem administrado, transforma-se em lucros pois 
aumenta a produtividade geral do trabalho. Várias empresas perdem talentos 
significativos por não possuírem programas de incentivo ao desenvolvimento e de 
permanência no trabalho, ao contrário de empresas estrangeiras que utilizam as mais 
diversas medidas para reter seus talentos. Informação apenas não é educação , mas o 
conhecimento se firma através dela. Tendo disponíveis informações úteis para seu 
desenvolvimento profissional, o empregado precisará ser estimulado a investir em si 
mesmo. 
 



A preocupação com planejamento e direcionamento da carreira, antes sob 
responsabilidade da empresa e determinada basicamente em função do cargo, passa a 
ser do profissional e segue as exigências do mercado. Para vencer em época de 
competitividade acirrada, decorrente das novas conjunturas, é necessário fundamentar 
a vida profissional com constante aprendizado. 
 
O uso de programas de computador com instruções e simulações virtuais já é 
freqüente para treinamento e torna o acesso às informações mais rápido e atraente. 
Recursos multimídia com animações e interativos podem tornar o aprendizado mais 
eficaz, pois quando este é revestido com uma conotação lúdica a assimilação se torna 
mais fácil. Agora, até programas de desenvolvimento gerencial estão sendo 
disponibilizados através da informática, via disquetes e CD- Roms ou rede, sob a forma 
de cursos de aperfeiçoamento à distância. 
 
O termo "just-in-time", emprestado da distribuição de materiais e controle de 
estoques, que consiste na entrega rápida, ligada diretamente à demanda, tem sido 
usado para designar este tipo de aprendizado, tornando-se a grande tendência do 
momento para reciclagem de pessoal. São programas criados para atender a situações 
específicas ou que constam de temas básicos e atuais que proporcionam subsídios para 
o desenvolvimento profissional. O acesso ao curso pode se dar nas horas livres, após o 
expediente ou mesmo em casa, se o trabalhador possuir os meios necessários. O fator 
preponderante para as empresas é a redução de custos tanto na contratação dos 
serviços tradicionais, quanto da queda de produtividade causada pela retirada do 
empregado do seu local de trabalho. Para o funcionário, a liberdade de criar seu 
próprio ritmo e horário é, também, estimulante. Dependendo do formato, 
determinados cursos podem servir como relaxamento durante o horário de trabalho 
(aqueles criados em formato lúdico). Afinal, com o perigo constante de obsolescência 
do conhecimento, desaparece a divisão entre estudo e trabalho. Este sistema de 
aprendizado é composto por uma mistura de informática e telecomunicações - a 
telemática - , multimídia, video-conferência e simulação virtual. Caso seja usada 
tecnologia de rede, há a possibilidade de freqüentes atualizações e suporte ao aluno 
quase em tempo real. 
 
Outro grande atrativo deste tipo de programa é que, uma vez criados ou terceirizados 
pela empresa, apenas as chamadas competências duráveis deverão ser estimuladas no 
desenvolvimento do profissional. Tais competências são aquelas que o preparam para 
agir em sintonia com o momento e tornam-no capaz de acompanhar as rápidas 
alterações, sendo as habilidades comportamentais, atitudes e posturas que, junto com 
os conhecimentos específicos, agregam valor ao trabalho. Dentre elas pode-se 
destacar a criatividade, a visão sistêmica, a capacidade de introduzir mudanças e 
compartilhar informações / trabalhar em equipe, o comportamento ético, a flexibilidade 
, agilidade na tomada de decisões e capacidade de aprender a aprender. Segundo 
Alvin Toffler, esta última é fundamental, pois "os analfabetos de futuro não serão 
apenas os que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, 
desaprender e reaprender".  
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