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O  e-learning se popularizou. Deixou de ser fonte de aprendizado só para a linha de frente e 
passou a ser acessível a todos os níveis hierárquicos das corporações.  
 
Seu reconhecimento enquanto ferramenta eficiente de gestão de conhecimento não se dá mais 
apenas pelas vantagens financeiras (redução das horas de treinamento e de custos em logística), 
mas também pelos diferenciais que oferece.  
 
“O e-learning vem sendo usado no Brasil de forma mais madura e integrada”, disse a especialista 
no assunto Marta Enes, presidente da Menes LearnInsight, antecipando com exclusividade o tema 
que vai abordar em palestra no Congresso Mundial/Conarh 2004.   
 
Para ele, o e-learning, que tem crescido largamente nas empresas,  pode ser ainda mais eficiente. 
O obstáculo maior, ressalta, ainda é a cultura de resistência dos profissionais brasileiros, que se 
acostumaram a ser alunos passivos sem ter de assumir a responsabilidade do seu aprendizado.  
 
A solução estaria justamente em transformar essa cultura de passividade em uma postura mais 
interativa e ativa. “É comum, culturalmente, esperarmos que alguém decida se está na hora de 
ensinar algo novo”, diz. Para Marta, esse conceito não combina com o formato e-learning. A 
grande tendência mundial é transformar a ferramenta em um processo de aprendizagem 
contínua, segundo ela. “O e-learning, diferentemente do treinamento convencional, não é 
sistemático, com horas e locais e usufruí-lo bem, muitas vezes, tem a ver com a iniciativa do 
profissional”. Esse é um dos pontos que precisam de melhorias no cenário brasileiro.  
 
Marta explicou que o método deve ser tratado como “conhecimento em gotas”. “É preciso buscar 
esses desenvolvimento continuamente e uma solução seria adotar seções de treinamento 
menores – ao invés de quatro horas, uma carga de apenas 15 minutos”.  
 
Cargas horárias menores, defendeu, favorecem a assimilação do conteúdo e a disposição em 
querer trabalhar com a ferramenta. Marta explica que muitos conceitos aprendidos via e-learning 
em longas seções são esquecidos se não colocados em prática, assim como acontece com o 
treinamento em sala de aula. “Seções menores, acessibilidade à ferramenta e uma postura mais 
ativa e menos pacífica podem potencializar os benefícios do e-learning”.  
 
Ela lembra que o conhecimento é um diferencial de mercado e o e-learning permite uma mudança 
radical nesse conceito. “O profissional deve aprender a buscar o treinamento e não esperar 
apenas que o treinamento venha até ele”.  
 
Marta ressalta ainda que essa é uma tecnologia considerada no mundo corporativo como uma das 
principais modalidades de ensino-aprendizagem no mundo. “É uma ferramenta democrática, pois 
qualquer profissional pode ter acesso.” Além disso, segundo ela, o aprendizado da forma 
individualizada atende mais às necessidades do individuo, o que traz uma sensação de valorização 
ao profissional.  
 
 
Marta Enes vai apresentar no Congresso Mundial/Conarh 2004 a palestra O avanço de e-learning 
na aprendizagem incorporada ao trabalho  
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