
Quando a educação a distância é opção corporativa  
  
No mundo globalizado, dinâmico e altamente competitivo, os processos corporativos necessitam 
ser geridos e operados por recursos humanos com capacitação atualizada em relação aos cenários 
de negócio em que estão inseridos. Nesses cenários, novas técnicas, tecnologias e conhecimentos 
são constantemente gerados e modificados, criando a necessidade de uma atualização profissional 
cada vez mais rápida e constante. 
 
Porém, a falta de tempo para realizar cursos e participar de eventos setoriais (congressos, 
simpósios, workshops etc.), devido às demandas de dedicação da própria atividade produtiva, é 
um grande fator de impedimento para o acesso a novos conhecimentos e tecnologias por parte de 
profissionais, empre sários e executivos. Esse problema se agrava quando o profissional precisa 
realizar deslocamentos significativos para chegar até as fontes geradoras/retransmissoras de 
conhecimento/tecnologia. 
 
Esses dois fatores - tempo e logística - acabam dificultando ou inviabilizando o acesso de 
profissionais à educação continuada. Mesmo quando é possível, esse acesso ocorre de forma 
limitada por ter um custo associado muito alto, devido à perda na produtividade no trabalho e 
gastos com deslocamento e hospedagem. Resultado: profissionais desatualizados e 
desqualificados para o trabalho com novas tecnologias e metodologias de gestão acabam 
limitando a capacidade competitiva das organizações em que trabalham, em um processo que 
pode influenciar a sobrevivência de setores produtivos inteiros. 
 
Para superar essas dificuldades, a educação a distância, com suporte da tecnologia da informação, 
vem sendo cada vez mais utilizada para permitir o aprimoramento de recursos humanos. Isso 
ocorre basicamente por conta de três fatores: flexibilidade, abrangência e custo. A flexibilidade é 
possível por conta da maioria (ou todas) das atividades de cursos a distância serem exercidas de 
forma assíncrona, ou seja, os alunos podem escolher o melhor horário, do dia ou da noite, para 
executar as tarefas de cada módulo do curso em um período de uma semana, por exemplo. Isso 
possibilita a redução da perda de produtividade e o acesso ao curso de mais profissionais de um 
mesmo departamento de uma empresa. 
 
Nesse sentido é que surge a vantagem da abrangência do acesso à capacitação, pois no 
paradigma presencial um curso que era, por exemplo, direcionado para gerentes que, após o 
curso serviam de multiplicadores em seus departamentos, agora podem ser acessados 
simultaneamente por todo um time de trabalho, através de cursos a distância, pois isso não 
afetará o processo de negócio pelo qual a equipe é responsável. Mesmo para os setores 
econômicos em que uma parcela significativa do público-alvo não tenha perfil sócio-econômico-
cultural para ter acesso a esse paradigma de capacitação, a educação a distância conta com 
processos de multiplicação presencial de conhecimento para fazer efeito.  
 
É o caso, por exemplo, da capacitação em Comercialização de Produtos Agrícolas, que pode ser 
ofertado para técnicos de empresas de pesquisa agropecuária, para que tenham melhores 
condições de orientar o produtor rural sobre novos métodos e recursos de comercialização de sua 
produção. Quando imaginamos uma maior abrangência de usuários, logo percebemos que os 
custos relativos à implantação do curso são mais diluídos por causa de um número maior de 
alunos, mesmo nos casos em que parte do curso é presencial ou são utilizados recursos de tele-
educação (de maior custo) como vídeo-conferência. Para se ter uma idéia, a Universidade 
Datasul, nos primeiros 16 meses de operação de treinamento corporativo, proporcionou uma 
economia de R$ 5,6 milhões em capacitação de seu pessoal interno, de clientes e parceiros. 
 
Para quem duvida da eficácia de cursos desta natureza, a Universidade Federal de Santa Catarina 
realizou pesquisa comparativa entre ensino presencial e remoto, envolvendo o grau de eficácia e 
satisfação dos alunos em um curso corporativo de uma companhia catarinense. A pesquisa 
revelou que 84% dos usuários do curso a distância obtiveram um nível de aproveitamento 
adequado na capacitação, enquanto os do curso presencial, apenas 60% alcançaram tal nível. É o 
mundo corporativo na frente das iniciativas do e-Learning. 
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