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Educação é um tema polêmico no Brasil. De acordo com os últimos dados do IBGE, 70 milhões 
dos 106 milhões de brasileiros com mais de 16 anos não completaram o 1.º grau. E apenas 3,5 
milhões possuem o curso superior completo. Um cenário pouco estimulante que parece ter 
contaminado o setor de e-learning no país nos últimos dois anos. Nesse período, de acordo com 
estimativas anteriores, veríamos uma avalanche de projetos no Brasil e na América Latina. Porém, 
os números do setor decepcionaram. 
  

  
Vieira, da WebAula: garantia de retorno de aprendizado maior que aulas presenciais 

Os fornecedores querem provar, no entanto, que esse caminho pode ser revertido. E alguns 
números comprovam essa expectativa. Segundo recente pesquisa realizada pelo portal E-learning 
Brasil, 53% das empresas consultadas prevêem a educação virtual em seus orçamentos de 2003. 
É claro que não é tão simples fazer com que os projetos saiam – literalmente – do papel. 
 
E os fabricantes apresentam novidades em suas ferramentas de conteúdo e de infra-estrutura e 
apontam uma série de vantagens concretas para estimular e capacitar funcionários – e até 
mesmo incrementar os negócios das corporações.  
 
Para integrantes do setor, mesmo com os resultados pouco animadores em 2001 e 2002, uma 
maior adesão e a extensão de projetos corporativos são fatores irreversíveis. “O e-learning é uma 
extensão dos modelos de negócios praticados e consagrados na e-economia. As empresas que 
não tomarem iniciativas nesta área agora terão que, obrigatoriamente, fazê-lo no máximo em um 
ano”, argumenta Sérgio Franco, gerente de e-learning e da divisão de tecnologias convergentes 
da Gennari & Peartree.  
 
O mercado patina e corre riscos de ficar atolado no atual cenário financeiro, principalmente 
quanto falamos da duração do conflito no Iraque e suas inegáveis conseqüências econômicas. Mas 
estudos comprovam que o momento está altamente benéfico para projetos que consigam 
comprovar retorno de investimento em curto prazo.  
 
E esse é exatamente um dos principais focos do 3.º e-Learning Brasil, evento idealizado pela 
MicroPower, empresa especializada no setor, que acontece nos dias 16 e 17 de abril, em São 
Paulo. Além de discutir o atual estágio da tecnologia e seu futuro, alguns especialistas como 
Wayne Hodgins, coordenador do Congresso Mundial de e-Learning; Dave Mandelkern e Bobby 
Yazdani, respectivamente da Docent e Saba, gigantes mundiais do setor, vão apresentar formas 
de analisar temas como retorno do investimento e estratégia de projetos.  
 
“Os profissionais estão se tornando muito mais exigentes quanto ao conteúdo e nossa expectativa 
é contribuir para o amadurecimento do mercado”, argumenta Francisco Soeltl, presidente da 
MicroPower.  
 
Entre os participantes está a empresa WebAula, que concorre ao prêmio E-learning Brasil do 
evento com quatro projetos, entre eles o Acessa São Paulo, do Governo estadual paulista, que 
promove a inclusão digital das classes D e E com a implementação de Infocentros para acesso de 
Internet na periferia das cidades. Em menos de seis meses, algo como cinco mil cidadãos foram 



beneficiados. Ou, no outro extremo, a experiência da Cemig, que centrou o treinamento de noves 
mil funcionários em atividades de e-learning por meio do portal do fornecedor.  
 
Concretamente, o mercado local ainda está longe do que acontece no mundo, em especial nos 
Estados Unidos, responsáveis por 80% do mercado global do setor. Enquanto no Brasil as 
corporações buscam soluções espartanas, com projetos de implementação básica, gestão 
simplificada e que entrem rapidamente em operação, nossos colegas do norte esbanjam recursos. 
Um bom exemplo – reflexo ou não do momento belicista norte-americano – é o projeto das forças 
armadas daquele país, que lançaram um portal de educação na web para os militares que, mesmo 
sem ter o custo revelado, alcançou centenas de milhões de dólares.  
 
Um mote importante para que o mercado não deixe de lado seus projetos é a combinação de 
aulas virtuais com as presenciais. Esta é uma das tendências que vão reger o e-learning, assim 
como a incorporação em larga escala de ambientes de simulação e o envolvimento de atividades 
lúdicas como jogos para cativar os usuários. No ambiente técnico, além do indispensável LMS 
(Learning Management System) – o gerenciador dos sistemas de educação virtual que é base de 
qualquer projeto moderno – surge também o conceito de LCMS (Learning and Content 
Management System), que amplia o conceito de administração para outros conteúdos.  
 
Os fornecedores de solução pretendem estabelecer conexões entre o e-learning e o investimento 
realizado pelas corporações em gestão de conhecimento. E ainda aproximar de outras atividades, 
sistemas – como BI e EON (Engenharia Operacional de Negócios) – e informações corporativas 
que facilitem à tomada de decisões estratégicas. Outra saída é desenvolver cursos personalizados 
dentro do formato de módulos, para que qualquer correção de rumo nas aulas ou alteração no 
conteúdo possa ser feita de forma dinâmica. Na padronização do desenvolvimento, tecnologias 
como Scorm e/ou AICC podem auxiliar na montagem de projetos e facilitar a integração com 
sistemas e bancos de dados, além de estimular idéias como comunidades virtuais e a gestão por 
competência e por objetivos.  
 
Porém, nada disso terá valor se as corporações não conhecerem mais da cultura envolvida. “As 
empresas começam agora a perceber que o e-learning bem aplicado garante um retorno de 
aprendizado maior que o modelo puramente presencial”, aponta Marcos Resende Vieira, diretor 
executivo da WebAula. Entretanto, problemas como a falta de padronização e a conseqüente 
dificuldade de integrar as soluções oferecem um obstáculo para disseminar a tecnologia.  
 
Para minimizar os problemas e ampliar o mercado, uma nova geração de ferramentas quer 
estimular a montagem e a expansão de projetos de e-learning. Especializada no tema, a Norsul 
tem famílias de cursos, gerenciadores e soluções voltadas para a gestão do conhecimento. Os 
cursos, extremamente personalizados, por exemplo, seguem o padrão visual da empresa cliente e 
são desenvolvidos em módulos – unidades, lições e tópicos, em sua maioria.  
 
“Trabalhamos também com ferramentas de gestão do conhecimento que integram o e-learning 
em um só ambiente e na gestão e autoria de conteúdos”, enumera Fátima Cristina Nóbrega da 
Silva, gerente de implementação de E-learning da Norsul, que tem entre seus clientes Petrobrás e 
Souza Cruz. A companhia montou ainda um portal ASP (veja quadro nesta página), no qual 
hospeda cursos e oferece serviços como localização e tradução de conteúdo.  
 
Já a MicroPower, que representa o conteúdo de muitas empresas globais como Docent, Centra, 
Mentor e Qarbon, lançou o MicroPower Learning Suite, um conjunto de ferramentas que permite a 
criação de portais, com funções de comunicação com os clientes, tais como: chat, fórum, news, 
etc. Ele conta ainda com um módulo de gestão de cursos virtuais, complementado com um 
sistema de publicação de conteúdos assíncronos. “Temos uma extensa lista de parcerias e 
também desenvolvemos conteúdos sob medida para nossos clientes”, completa Soeltl, presidente 
da companhia.  
 
Além do desenvolvimento de cursos customizados em sua fábrica de conteúdo, a WebAula oferece 
cursos já prontos, fornece consultoria de projetos, o uso da ferramenta LMS WebAula (padrão 



AICC / SCORM ), hosting no modelo ASP e prestação de serviços de condução de turmas – como 
tutoriais, tira-dúvidas e gestão. Na definição de seu diretor, a entrega de soluções para o cliente 
depende, fundamentalmente, dos objetivos iniciais que a corporação traçou.  
 
Não especialista, mas com uma divisão dedicada, a consultoria Gennari & Peartree deseja prover 
soluções para o setor e tem entre os clientes a Pirelli – em um projeto de capacitação de 1,2 mil 
revendas na América Latina – e a ESPM. Com serviços que compreendem da infra-estrutura aos 
serviços. No primeiro caso está a sua ferramenta LMS denominada Bridge2Learn e a hospedagem 
de cursos.  
 
Na outra ponta, a companhia oferece consultoria de implementação em e-learning; montagem de 
um plano estratégico de implantação, que leva em consideração a cultura do cliente; produção de 
conteúdos dentro do padrão ASTD, mas com metodologia pedagógica própria; implementação de 
suporte como tutoriais; e gestão de metodologia.  
 
Como diferencial, Franco, da G&P, argumenta que o foco em e-learning começa em casa por conta 
das quatro escolas e três faculdades parceiras, do time de consultores suportados (algo como 2,5 
mil) e ainda pela participação no mercado de mídia com a TV Millenium, transmitida pela 
operadora a cabo TVA. “Este tripé nos fornece experiência, meios e formatos para a construção de 
conteúdo. A partir dela trabalhamos a tendência de agregar entretenimento aos cursos, dentro do 
que chamamos de “educainment””, conclui o gerente.  
 
Nem mesmo as grandes companhias de TI, como Hewlett-Packard e IBM, querem ficar de fora do 
setor de educação. “Faremos um lançamento em seis meses que vai revolucionar a comunicação 
ligada ao e-learning e a web”, promete Dimas Barros Moura, gerente de suporte a negócios da 
América Latina para educação e multivendor software da HP. Entre as soluções de sua empresa, o 
destaque é para o HPVC (HP Virtual Classroom), ambiente web e online de treinamento voltado 
para cursos com alta interatividade, e as parcerias globais de conteúdo como a feita com a 
Skillsoft.  
 
Depois da fusão entre Compaq e Hewlett-Packard, o setor de educação sofreu um processo de 
alinhamento de soluções e definição da política de atuação. Como a Compaq era forte na 
certificação de parceiros e a HP oferecia soluções de e-learning para terceiros a transição foi 
facilitada. Agora, tudo está no guarda-chuva da divisão HP Education Services – que se 
autoclassifica como end-to-end na ponta de infra-estrutura de e-learning – e oferece serviço tanto 
internamente, quanto para canais e terceiros.  
 
No recente anúncio do seu sistema LMS, da divisão de software Lotus, a IBM abre caminho para 
administrar cursos e ainda treinar desenvolvedores para a criação de novo conteúdos. Ele roda 
em Java 2 Enterprise Edition e traz o servidor de portal WebSphere, também da Big Blue. A meta 
é conquistar os usuários do Lotus Domino e os habilitar na utilização da ferramenta de 
comunicação durante os cursos onlines. Compatível com outros sistemas de colaboração, seu 
preço para o mercado norte-americano é de US$ 60.  
 
Uma solução empacotada como a da IBM, no entanto, não é a tônica do mercado. Os produtos de 
prateleira tendem a não suprir o perfil ou mesmo os objetivos das corporações e a parametrização 
é a nova palavra de ordem. O que é um paradoxo, pois um dos benefícios sempre alardeados do 
e-learning é a possibilidade de replicação de conteúdo para conseguir economia de escala. Sem 
conseguir essa relação localmente, a HP optou por desenvolver soluções para o Brasil no México, 
mas entregando tudo em português. “Utilizar conteúdo customizado é a melhor filosofia, porém 
não é uma opção barata”, conclui Moura, da HP.  
 
Outro exemplo interessante pode quebrar um preconceito. É normal acreditar que as companhias 
de médio e pequeno porte estão totalmente alijadas do processo de e-learning. No entanto, casos 
como o de uma empresa carioca de apenas 50 funcionários que capacitou 2,5 mil clientes que 
adquiram seus produtos pode sair do campo da exceção. Pelo menos é a esperança dos 
fornecedores.  



ASP como alternativa  
 
Uma boa aposta ou uma tendência? A modalidade de serviços ASP dentro da oferta de e-learning 
trafega entre as duas possibilidades de acordo com os fornecedores. Para as corporações que 
pretendem iniciar seus projetos agora, ela pode ser ainda uma saída inteligente e pouco custosa 
para avaliar resultados como o retorno do investimento e a resposta dos funcionários.  
 
“Geralmente quem se envolve com e-learning é o RH, que não tem muita intimidade com 
tecnologia. Nosso papel é entender a necessidade e simplificar a solução com a oferta em ASP”, 
garante Marcos Resende Vieira, diretor executivo da WebAula. Ele aponta que além de diminuir os 
custos, também se reduzem as dúvidas de um projeto a três perguntas: qual o curso desejado? 
Quantos alunos serão beneficiados? E por quanto tempo?  
 
No regime de ASP, o cliente não precisa se envolver com problemas de migração e implementação 
de tecnologia, licença de plataforma LMS e alocação de servidores internet. E até mesmo as 
questões de banda de acesso são minimizadas. “Mesmo para grandes organizações que iniciam 
um projeto de e-learning é mais conveniente a solução terceirizada, o que evita investimentos 
iniciais e agiliza a implantação”, argumenta Francisco Soeltl, presidente da MicroPower. Outro 
bom argumento é que a evolução dinâmica dos softwares aplicativos não justifica o investimento.  
 
Não é por acaso que todos os provedores de tecnologia possuem a oferta de soluções em ASP. “O 
ingresso para esse show ainda é alto e o mais interessante é montar um piloto que onere ao 
mínimo”, argumenta Antonio Sérgio Salvador, diretor de soluções de educação da Promon 
Tecnologia, empresa que participa atualmente da construção da universidade corporativa do 
Banco Itaú. Porém, todos sabem que o cliente ainda reluta e prefere ter tudo dentro de casa, 
mesmo arcando com o investimento. 
 
Evoluções e projeções  
 
2000: o mercado começou a ouvir falar de e-learning  
 
2001: pioneiros implementam projetos  
 
2002: alguns retornos positivos entre as experimentações  
 
2003: corporações aceleram seus projetos  
 
2004: o mercado estará mais amadurecido e começa o verdadeiro comércio dos produtos e 
serviços de e-learning. 
 
2005: ano dos aperfeiçoamentos, onde cada corporação procura extrair o máximo da tecnologia 
 
Disponível em Revista Network  on-line - acesso 30/04/2003 
 


