
ano da grande afirmação
da educação a distância no
Brasil. É assim que o
coordenador de projetos

da Associação Brasileira de Educação a
Distância (Abed), Marcos Telles, se
refere a 2005. "A educação a distância
no Brasil teve um impulso enorme
graças a uma postura proativa do
Ministério da Educação (MEC), que
estimulou muito, sobretudo, o ensino
via internet", diz. O coordenador
aponta as nuances predominantes que
desenharam esse quadro favorável.
Uma delas foi a criação pelo MEC de
cursos a distância de formação de
professores. "É uma necessidade básica
do país e essa é a única forma de
abranger um grande número de pessoas
em todo o território nacional. Ao
mesmo tempo em que houve um
estímulo ao surgimento de cursos a
distância em todas as universidades."
Ele destaca também a consolidação
dessa modalidade de ensino no
ambiente corporativo. "Pelas
necessidades de educação continuada e
de treinamentos específicos, a EAD no
setor privado vem crescendo há
bastante tempo."

Essa conjunção, segundo Telles,
propiciou uma mudança na percepção

do grande público em relação à
qualidade da educação a distância.
"Nem o governo, nem as
universidades vêem a EAD como
educação de segunda ordem, e nem os
empregadores estão vendo os
treinamentos a distância como uma
coisa menor. Isso é que está gerando a
grande transformação", comenta.

A queda desse preconceito, na
opinião de Telles, derruba a principal
barreira da EAD no Brasil. Agora o
obstáculo a ser superado, na visão do
coordenador, é a falta de especialistas
no segmento. "Ainda não há muita
gente capacitada para implantar e
desenvolver os cursos, e mesmo
oferecer cursos dentro de uma
universidade, utilizando a EAD."
Mas ele comenta que há uma mudança
em andamento. "Conforme
aumenta a demanda e o interesse,
muitos professores e especialistas
vão se capacitar e se preparar
para atender a essa demanda."

Os gargalos tecnológicos ele
classifica como coisa do passado.
"Hoje existe um sem-número de
plataformas que vão desde as
caríssimas até as gratuitas. O que
existe ainda é o problema de acesso à
internet, mas já há diversos programas



de inclusão digital que estão
dando frutos", comenta.

Pela previsão de Telles,
está se aproximando o tempo em
que não haverá mais a distinção
entre ensino a distância e
presencial. "Está caindo essa
barreira e havendo uma fusão.
Ensino é uma coisa só."

Com as atuais
condições, o
coordenador vislumbra
um crescimento
substancial do mercado
de EAD no Brasil, embora
evite falar em números.
"Não vou dar chute
justamente por
estarmos nessa fase
de explosão. Então, é
imprevisível. Poderemos fazer
projeções daqui a um ou dois
anos. Mas não será surpresa se o
volume de ofertas de ensino a
distância dobrar este ano em
relação ao ano passado", observa

É algo que pode ser notado
no Ibmec-SP, que inaugurou o
portfólio de cursos a distância
voltados para o mercado
corporativo em 2005. O ano
começou com quatro programas
direcionados para o segmento e
terminou com sete. O plano é
chegar ao final de 2006 com 15
no cardápio. Sem contar com os
cursos sob medida. "Podemos
desenvolver um conteúdo
customizado, conforme a
necessidade da empresa, sobre
Balanced Score Card ou tomada
de decisões, por exemplo",
explica a gerente comercial
Camila du Plessis.



Emídio Teixeira:
conhecimento disponível

24 horas por dia

O Ibmec-SP utiliza o ensino a
distância desde 2002, a princípio
direcionado aos alunos de MBA. A
infra-estrutura tecnológica e o capital
académico fizeram com que a escola
cogitasse ampliar sua área de atuação.
"Estudos mostraram a crescente
demanda pela EAD, principalmente
pelas organizações com grande número
de colaboradores e com dispersão
geográfica", relata Camila. A própria
necessidade de educação continuada
também estimulou a empreitada. "As
empresas estão em uma fase bem
interessante, com a consolidação das
universidades corporativas e
legitimação da educação continuada.
Não interessa se o colaborador é
formado, pós-graduado ou Ph.D. Ele
tem de estar sempre se atualizando,
buscando novas possibilidades."

O presidente da MicroPower e do
portal E-learning Brasil, Francisco
Soeltl, considera que de 2004 para 2005
houve um amadurecimento do
mercado. "Aqueles que já praticavam o
e-learning ficaram mais exigentes com
seus fornecedores no atendimento de
seus requerimentos. Os que não
utilizavam começaram, a partir de
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referenciais do uso em outras empresas,
a implementar soluções desse tipo. Está
ficando mais evidente o entendimento
por quem administra as empresas do
quanto essa tecnologia pode contribuir
para os negócios."

Ele cita o caso de uma indústria
automobilística que conseguiu capacitar
os vendedores em todo o Brasil sobre
um novo veículo em duas semanas. "Se
não fosse isso, seria necessária uma
logística de capacitação muito mais
complicada, com maior custo e
tomando um tempo muito maior."

Segundo Soeltl, com base em 64
empresas participantes do Prémio
E-learning Brasil de 2004 até março de
2005 (os dados dessa data em diante
serão consolidados em meados de
2006), os benefícios propiciados pelo
e-learning foram de R$ 636 milhões,
enquanto o investimento no mesmo
período foi de R$ 340 milhões,
com retorno do investimento
em menos de sete meses.

Os números do levantamento dão
conta que de 2000 a 2006 houve
redução de 70% no investimento
necessário para implementação de uma
iniciativa de e-learning. O que
demandava R$ 500 mil no começo,
segundo Soeltl, hoje pode ser feito com
R$ 40 mil. "Em 2000 era preciso
comprar hardware, servidor, licença de
uso de produto, um investimento grande
de infra-estrutura para começar. Era um
longo tempo para ter retorno."

Ele apresenta outro dado referente à
carga horária: em 1999, 5% da carga
horária de capacitação se dava na
modalidade virtual. Em 2005 subiu para
50%. "Mas o presencial cresceu 12%.
Significa que não houve redução do
presencial para o aumento do virtual.

14 Guia de Educação a Distância



Camila du Plessis:
consolidação das

universidades corporativas

Isso demonstra que o e-learning deu
oportunidade de capacitação a muita
gente que antes não poderia sair de seu
posto de trabalho", analisa.

Atualmente a tecnologia está mais
acessível. "Existe a possibilidade de
pagamento mensal e sob demanda, ou
seja, com menos de R$ 5 mil já é
possível utilizar toda a infra-estrutura
de Internet Data Center, com
respectivos aplicativos, enquanto em
2002 esses valores ultrapassavam
R$ 15 mil", conta. O próprio
desenvolvimento do mercado de
fornecedores também contribuiu para a
melhorar a relação custo-benefício.
"Com o aperfeiçoamento no processo
de desenvolvimento de conteúdos
assíncronos, tivemos reduções da
ordem de 80% nos custos e nos prazos
necessários para o desenvolvimento de
conteúdos sob medida", afirma Soeltl.

As principais razões de negócios
que justificam o uso da educação a

distância nas empresas, de acordo
com as participantes do prémio E-
learning Brasil são: agilizar o
desenvolvimento e lançamento de
produto, reduzir os custos da hora
de treinamento, capacitar maior
número de colaboradores com um
investimento menor, estimular
o autodesenvolvimento,
desenvolver e reter o capital humano,
aumentar vendas, melhorar a
utilização de um produto já lançado.

Marta Enes, presidente da
Meneslnsight Learning, empresa que
atua com soluções a distância desde
1997, percebe duas movimentações
mais intensas no mercado desde o final
de 2004: as grandes corporações
ampliaram a busca por mais soluções;
e as empresas de menor porte
começam a se interessar pelo modelo.

A maior avidez por parte das
grandes corporações, de acordo com
Marta, se deve ao desenvolvimento das
soluções e do avanço da infra-estrutura
tecnológica das empresas. "No começo
enfrentávamos problemas de ordem de
velocidade de conexão, acesso, muitos
funcionários não dispunham de
computadores com acesso on-line."

Já o interesse das empresas de
menor porte, a presidente atribui a um
maior conhecimento dos benefícios da
modalidade. "As áreas de treinamento
passaram a ter maior familiaridade
com o e-learning, por meio de
congressos, reportagens. Não é mais
um bicho-de-sete-cabeças", considera.
Além do fator financeiro. "Hoje é
muito mais barato desenvolver e
implementar soluções de
e-learning do que há quatro anos."

Em termos pedagógicos, entretanto,
Marta observa que é preciso ressalvar
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que não há uma contraposição entre o
ensino a distância e o presencial. As
duas modalidades podem ser
complementares. "Quando o
e-learning surgiu, foi criada uma
expectativa no mercado de que iria
substituir o treinamento em sala de
aula. Como se o cinema pudesse
substituir o teatro e o DVD fosse
acabar com o cinema. O avanço da
tecnologia traz novas possibilidades,
novas ferramentas que
só agregam. Não vem para substituir,
vem para agregar e aprimorar
o que é mais apropriado para uma
determinada necessidade."

Aceleração tecnológica
É a partir da perspectiva educativa

que o pedagogo Emídio Teixeira, da
consultoria Dialogar, analisa a
contribuição que a tecnologia pode
proporcionar às pessoas. "Ao longo do
tempo, as escolas, fossem para crianças
ou adultos, sempre estiveram na
vanguarda do conhecimento e da
utilização dos recursos didáticos
disponíveis." Houve, no entanto, uma
aceleração na evolução tecnológica de
uma forma inédita na história da
humanidade e se incorporou ao
cotidiano das pessoas. "A evolução da
tecnologia exige que as pessoas lidem
com coisas novas. Fez com que a
comunicação se estabelecesse de uma
forma frenética, permitindo que a pessoa
tenha acesso à informação em tempo real.
Quem tiver internet, TV, tem uma miríade
de oportunidades. O celular é um veículo
de informação. Nesse momento, a escola,
no sentido de entidade a fazer uso da
educação para tornar seus membros mais
aptos, não pode deixar de lançar mão
desses recursos", explica.

Com o barateamento dos custos, a
tecnologia aplicada à educação
produz duas vantagens, segundo o
consultor: maior abrangência e o
encolhimento do tempo entre a
necessidade de conhecimento e a
transmissão desse conhecimento.
"Cada vez mais as pessoas estão
adaptadas a esse meio. Com a
população educada para transitar
nesse ambiente, a tendência é de
ampliação desse quadro", observa.

No novo modelo, a ideia de tempo
passou a ter uma outra configuração.
"A educação não tem mais hora, pois o
conhecimento fica disponível 24 horas
por dia." O consultor ressalva que a
modalidade a distância ainda não tem
alcance pleno. "Para casos de
necessidade de formação
comportamental já é mais complicado.
Mas pode funcionar como um recurso
suplementar, faz-se um treinamento de
liderança presencial e a amarração a
distância, por exemplo", analisa.

De acordo com Emídio, não se deve
perder de vista que a educação não tem
uma função meramente técnica. "Ela
tem um componente social que não
pode ser desprezado. Nunca vamos
viver numa sociedade estritamente
virtual", observa.
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