
Conteúdo é prioridade nos cursos à distância  
  
 
Durante os meses de agosto e setembro, o portal e-learning Brasil realizou pesquisa sobre 
qualidade dos cursos à distância. O objetivo foi levantar informações sobre os fatores que criam 
obstáculos para uma perfeita implantação de um projeto de e-learning.  
 
Para 64% das organizações nacionais, a qualidade dos cursos desenvolvidos por fornecedores 
nacionais de e-learning é apenas razoável.  
 
Quando questionadas sobre como melhorar os cursos, as empresas apresentaram opiniões 
divididas. Para 25% delas, a melhoria nas avaliações finais e de aprendizagem deve ser 
observada. Já para 18% das empresas, a implementação de recursos multimídia solucionou os 
problemas, enquanto que a mesma proporção acredita ser importante melhorar as características 
de interface dos cursos. Os outros 39% consideram mais importantes os aspectos didáticos dos 
cursos, como recursos para motivação, existência de objetivos no treinamento, a relação prática e 
feedback, além da carga de informação podem ser melhorados.  
 
No estudo, constatou-se que as empresas exigem qualidade, mas se intimidam com os 
orçamentos de recursos multimídia. No que se refere à utilização dos recursos multimídia, 82% 
das organizações reconhecem que, apesar de exigirem um investimento maior, os melhores 
cursos de e-Learning empregam uma grande variedade de recursos, como animações e vídeos, 
algo importante para a qualidade dos treinamentos. Entretanto, foi constatado que 44% dos 
respondentes intimidam-se muitas vezes com os orçamentos oferecidos pelos fornecedores de 
conteúdo.  
 
Com relação à utilização de software de autoria, 87% das organizações não consideram 
necessária uma equipe profissional especializada para o desenvolvimento dos cursos de e-
Learning.  
 
As organizações estão mais preocupadas com a qualidade do conteúdo dos cursos de e-Learning 
do que com a tecnologia que sustenta e gerencia estes treinamentos. É o que disseram 67% das 
organizações que afirmam priorizar o maior investimento no desenvolvimento de um conteúdo 
dos cursos. 
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