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O preço que se paga
Não é barato montar um sistema para cursos a distância; consultores

e gestores falam em investimento inicial mínimo de R$ 350 mil

número de estudantes da educação a
distância em instituições de ensino su-
perior (IES) credenciadas pelo Minis-
tério da Educação (MEC) cresceu

62,5%, de 2004 para 2005. A quantidade de IES que
oferecem o método, no entanto, cresceu em ritmo
mais desacelerado: 30% em relação ao mesmo pe-
ríodo. As informações constam do Anuário Brasi-
leiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância
2006, em pesquisa elaborada pela Associação Brasi-
leira de Educação a Distância (Abed). Os números
comprovam o interesse do estudante nesse modelo
de ensino. Esse fato, aliado à suposição de que a
metodologia é menos onerosa para o bolso do in-
vestidor do que o sistema de ensino presencial, vem
fazendo empresários e gestores do ensino superior
enxergar a EAD como uma chance de retomar o
crescimento exponencial do setor, vivido no final
da década de 90. No entanto, instituições de ensino
superior que já trabalham com a metodologia refu-
tam a idéia de que EAD é barata. Nesta reportagem,
especialistas e consultores mostram o passo-a-pas-
so da criação de um curso, abrem o caixa e fazem as
contas para responder:

Afinal, na ponta do lápis, quanto custa montar um
curso de EAD?

Para se chegar ao valor de um curso do tipo, é
preciso considerar que muitas variáveis compõem o
projeto de um curso a distância. Os valores mudam
muito conforme a escolha da abrangência do curso
no espaço, do perfil do estudante almejado, da com-
plexidade do curso, da tecnologia adotada para se co-
municar com o aluno, da quantidade de alunos que
estarão interligados, da criação do conteúdo peda-
gógico, da distribuição de material didático, entre
outros quesitos. Existem cursos para muitos bolsos
diferentes e o empresário precisa saber quanto está
disposto a investir. Para fazer esse planejamento, há
consultorias especializadas. "Uma consultoria cobra
por volta de R$ 50 mil para fazer esse trabalho de

projetar uma estrutura de EAD", diz Fredric Litto,
presidente da Abed.

Para não ficar apenas no universo das suposições,
recorrer aos casos de sucesso ajuda a vislumbrar um
panorama de valores envolvidos em toda essa estru-
tura. As Faculdades de Direito Professor Damásio de
Jesus, de São Paulo, já há três anos oferecem cursos
preparatórios a distância para exame da OAB e para
concursos públicos. O sistema adotado é de aulas
transmitidas via satélite, ao vivo, para os 45 pólos hoje
licenciados em 24 Estados brasileiros. As aulas são
assistidas em um canal de televisão fechado, com si-
nal codificado, recebido por antena pelos parceiros
do interior de São Paulo e de outros Estados.

CUSTOS VARIÁVEIS

Além do projeto pedagógico, o investimento da
sede foi em locação de satélite exclusivo com a
Embratel, instalação de antenas, preparação
fonoaudiológica e de posicionamento diante da
câmera para os professores, e a criação de uma es-
trutura de rede de TV - um estúdio com câmera, di-
retor de TV, ilha de edição e emissão de sinal. Para
montar essa estrutura, foram necessários seis meses
de trabalho e investimento inicial de R$ 400 mil.

Para pleitear a licença da Damásio, a instituição
deve preencher requisitos, tais como: 400 m2 de
metragem mínima, no máximo 120 alunos por sala,
secretaria para atendimento, sala de estudos com bi-
blioteca, laboratório para imprimir e fazer cópias e
computador com internet. O investimento de uma
instituição pólo gira em torno de R$ 150 mil, sendo
parte disto a taxa de licenciamento, que varia entre
RS 20 mil e R$ 50 mil, dependendo da região onde
está localizada. "O retorno começa depois de dois
anos de trabalho", diz Fernanda Sacon, diretora de
EAD do grupo.

Para atender os 4 mil alunos espalhados pelo país,
a Damásio mantém, na sede, um centro de suporte
de dúvidas com nove professores assistentes e 22 ti-
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Litto, da Abed: consultores cobram R$ 50 mil para
projetos de EAD

tulares, para quem as questões são encaminhadas por
e-mail, inclusive no intervalo das aulas transmitidas
via satélite.

Existem outros modelos de negócios. Mesmo IES
que não ofereciam cursos de graduação ou pós-gra-
duação inteiramente on-line, hoje, começam a en-
trar nesse mercado ofertando algumas disciplinas no
modo EAD para alunos de seus cursos presenciais,

uma vez que o MEC autorizou esse tipo de composi-
ção curricular, com a limitação de até 20% do con-
teúdo pedagógico.

O Senac-SP é uma das instituições que trabalham
nesse sistema. Disciplinas do núcleo básico, como so-
ciologia e filosofia, são ministradas no sistema on-
line para alunos de diferentes cursos, entre eles Tu-
rismo, Hotelaria e Design.

O sistema de aprendizado pela internet já vigora
no Senac há seis anos. Em vez de graduação, a insti-

tuição mantém 25 cursos livres, entre eles um espe-
cializado na formação de tutores de e-learning. "A
EAD não vem substituir o ensino presencial, mas é
amigável e contribui para os estudos do aluno, por
isso vale a pena dispor de algumas disciplinas on-
line mesmo na graduação presencial", avalia Regina
Helena Ribeiro, coordenadora do Núcleo de Educa-
ção a Distância do Senac-SP.

A Universidade Virtual Brasileira (UVB) é uma
iniciativa interessante em termos de redução dos
custos para os gestores da educação. A UVB foi cria-
da a partir da associação entre seis IES brasileiras
privadas de diferentes localidades - Unimonte (San-
tos, SP), Universidade Anhembi Morumbi (São Pau-
lo, SP), Centro Universitário Newton Paiva (Belo
Horizonte, MG), Universidade Veiga de Almeida
(Rio de Janeiro, RJ), Universidade Potiguar (Natal,
RN) e Universidade da Amazônia (Belém, PA). As
IES ratearam os custos de implantação da estrutura
de EAD e criaram essa rede de cooperação, por meio
da qual podem desenvolver cursos em conjunto,
partilhar experiências, além de contribuir para a
divulgação das sócias em toda a rede.

A UVB recebeu investimentos de cerca de R$ 11
milhões. A Unimonte, por exemplo, detém cota de
10% da UVB. Investiu pouco mais de R$ l milhão
até agora.

TECNOLOGIA

Entre as opções ofertadas pelo mercado em ter-
mos de tecnologia, há aquelas que dispensam inves-
timento e exigem cifras de dezenas de milhares de
reais. Tudo depende do tipo de comunicação que se
vai estabelecer.

O mercado classifica a tecnologia como síncrona,
que exige que o aluno virtual esteja presente, ao vivo,
na hora da exposição do professor; e assíncrona, que
pode ser acessada pelo estudante a qualquer mo-
mento. O pr imeiro modelo se aproxima das
tecnologias que utilizam a televisão e o satélite para
se comunicar com o aluno. O segundo diz respeito
ao uso de computadores ligados na internet, por
meio do qual o conteúdo e a sala de aula virtual es-
tão à disposição 24 horas, em qualquer computa-
dor. Esses são os dois modelos mais utilizados hoje
pelas universidades.

Para que o curso seja pela web, a IES deve dis-
por de um ambiente virtual de aprendizagem, tam-
bém conhecido pela sigla LMS (do inglês, learning
management system). Entre as centenas de opções,
existem algumas gratuitas e muito bem conceitua-
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das no mercado. Uma delas é
um software chamado moodle
(http://moodle.org/), disponí-
vel em 73 idiomas (incluindo
aqui versões diferentes para o
português brasileiro e de Por-
tugal) . O programa é um
software livre e que, portanto,
tem a fonte aberta, isto é, que
permite alterações na base de
programação do sistema. O
moodle prevê espaço para
conteúdo em html, fórum
para discussões, chat, troca de
mensagem instantânea, arqui-
vos de áudio, vídeos, texto
multimídia e repositório de
dados para download, entre
outros recursos.

"A escolha do software de-
pende do curso que você pre-
tende ministrar, do tipo de
conteúdo que você julga ne-
cessário e da clientela que vai atender. Para cursos
que transmitam aulas inteiras em vídeo, por exem-
plo, existem softwares mais específicos", analisa
Elizabeth Rondelli, professora da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ) e consultora do Inep-
MEC para EAD.

A Universidade de Campinas (Unicamp) também
tem um software gratuito, livre para download no
site, chamado Teleduc. A PUC-RJ dispõe do Aulanet.
O MEC também tem o seu, chamado Proinfo, muito
usado pelas universidades públicas e que acaba de
ter sua fonte aberta para possíveis adaptações.

Entre as plataformas cuja licença é paga, destaca-se
o Blackboard, que detém 85% do mercado mundial de
softwares para educação a distância. O programa tam-
bém opera em parceria com outro, chamado Lyceum,
que faz a gestão acadêmica, com todos os procedimen-
tos de uma secretaria escolar, como tesouraria, inscri-
ção, matrícula, pagamentos etc. A licença para uso é ad-
quirida para um determinado número de alunos ma-
triculados e o custeio mensal aumenta à medida que
cresce sua base de usuários da plataforma. Comprar um
software pode custar entre R$ 30 mil e R$ 400 mil.

A comparação entre os modelos web e satélite
exige cautela. Para a universidade que sedia um nú-
cleo de EAD via satélite, o custeio da manutenção
pode vir a ser muito superior do que na proposta
web. "Com o aluguel do satélite, as instituições gas-
tam cerca de R$ 1,2 milhão ao ano. Já com servi-

Márcia, do Ibmec-SP: IES possui l 2 cursos de extensão a distância

dores locados, gasta-se cerca de R$ 60 mil ao ano,
mais o gasto com a plataforma, que pode até ser
gratuita". Explica Ângelo Zanão, engenheiro ele-
trônico especializado em implementação de pro-
jetos de EAD.

Fernanda, da Damásio de Jesus: retornos depois
de dois anos
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Embora esteja associada a uma metodologia que
faz uso de tecnologia de ponta, a aplicação de recur-
sos para a EAD não está concentrada nas moder-
nidades high-tech. "Cerca de 25% do investimento
inicial total é aplicado no desenvolvimento do con-
teúdo, outros 25% na transformação dele em mate-
rial para EAD, e mais 15% para capacitação técnica
dos profissionais envolvidos", estima Zanão. Soma-
dos, são 65% dos investimentos dedicados apenas à
elaboração do conteúdo e ao preparo dos profissio-
nais que vão lidar com ele.

O material didático exige atenção especial. Por
um lado, para oferecer um conteúdo na internet,
para os alunos matriculados, é preciso certificar-se
de que os direitos autorais dos responsáveis pelo
conteúdo estão preservados, ou seja, que as infor-
mações não contêm trechos não autorizados de ou-
tros autores. Para evitar uma infração como essa, as
universidades contratam professores, autores de li-
vros ou outros especialistas para produzir o con-
teúdo exclusivo para a disciplina. "Em um curso
qualquer, deve ser produzido o conteúdo de pelo
menos dez disciplinas, o que corresponde a dois
semestres. Para produzir isso, é preciso um investi-
mento de cerca de R$ 100 mil", analisa Adalto Corrêa
de Souza Júnior, diretor da faculdade de EAD da
Unimonte, que tem o curso de Administração total-
mente virtual.

Por outro lado, não apenas a criação do conteú-
do, mas a passagem do modelo presencial para o for-
mato EAD exige a contratação ou terceirização de
outros profissionais especializados em tecnologia da
informação, programação, artes visuais e webdesign.
"Não dá para acreditar na promessa de qualquer
empresa que diga que prepara seu conteúdo de
presencial para EAD, porque tem muita gente por aí
que coloca textos no PowerPoint e diz que o material
está pronto para EAD. Não é nada disso", explica Luís
Carlos Petry, professor no curso de tecnologia e
mídias digitais da PUC-SP.

Segundo o professor, funciona bem a teoria do
hipertexto, em que a informação é representada em

camadas, como fazem os jornais on-line. "Esse é só
um dos pontos que estimulam a interação. Podem
também ser usadas várias outras técnicas, como jo-
gos com desafios pedagógicos. Não pode oferecer
um visual só de texto, nem um pro je to só
conteudista", diz.

PESSOAL E EVASÃO

A interatividade contribui para que o aluno não
se desestimule, não se sinta tão sozinho no processo
de aprendizagem. Isso é essencialmente importante
quando se pensa que a evasão dos cursos a distância
atinge até 50% em algumas instituições. Mas não
apenas a interação com o conteúdo didático pode
contribuir para que o aluno se sinta amparado. O
pulo-do-gato é o acompanhamento, por parte da ins-
tituição de ensino, do desempenho dos alunos. AIES
deve manter monitores e tutores a postos não ape-
nas para tirar dúvidas, mas para checar se o aluno
está em dia com as atividades propostas pelo curso.
"O tutor não apenas deve auxiliá-lo no conteúdo,
como deve acolher suas dificuldades de se relacio-
nar com o sistema ou problemas de pagamento. O
tutor não pode ficar passivo, esperando retorno. Se
verificar que está atrasado, entrar em contato. Por-
que o desamparo gera a evasão", diz Elizabeth.

O Ibmec São Paulo utiliza uma plataforma de

Corrêa júnior, da Unimonte: curso de administração
totalmente virtual
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aprendizagem que gera diariamente cerca de 30 re-
latórios que dão conta de quantos acessos o aluno
fez no dia, o desempenho nos exercícios, se evoluiu
nas últimas atividades, entre outras coisas. Junto
com essa base tecnológica, opera uma equipe de
monitoria proativa. "Caso o aluno pare de interagir
ou esteja se desempenhando mal, entramos em con-
tato por e-mail ou telefone para conversar e
estimulá-lo", Márcia Deotto, gerente de educação a
distância do Ibmec São Paulo, instituição que man-
tém 12 cursos de extensão.

Na Unimonte, como em muitas IES, também vi-
gora a proposta de acompanhar o desenvolvimento
dos alunos. "Se o aluno está ausente por duas unida-
des de conteúdo, o telefone dele toca. Eu preciso de
pelo menos um monitor a cada cem alunos para dar
conta desse apoio", diz o diretor Corrêa Júnior. A ins-
tituição, que tem no máximo 60 alunos por sala, hoje
possui 150 estudantes de graduação, três monitores,
28 professores e 11 pessoas com dedicação exclusiva
à gestão do núcleo de EAD. "É absolutamente equi-
vocada aquela idéia de que a escola pode economi-
zar na contratação de professor ou funcionários no
sistema EAD on-line. Ao contrário, o professor tra-
balha muito mais do que o presencial, porque ele está
acessível quase 24 horas por dia, pela web", diz o di-
retor da Unimonte.

Tutores e monitores, que prestam assessoria de
conteúdo e acadêmica, e também professores so-
mam, em média, entre 25 e 45 profissionais dos
núcleos de EAD das escolas de graduação. "Do total
gasto com a manutenção das escolas de EAD, cerca
de 60% é exclusivo para pagamento dos profissio-
nais", avalia Carlos Roballo, diretor financeiro do
Nead-UFPR.

VALORES E RETORNO

Projeto de gestão do curso; equipe multi-
disciplinar; os equipamentos e tecnologia; secretaria
acadêmica; recursos de comunicação; sistema de ava-
liação do curso e do aluno; divulgação do curso;
capacitação dos profissionais; e logística de parcerias
e convênios. E quanto tudo isto custa?

"Uma escola que tenha a estrutura presencial
pronta e queira uma vertente virtual com cinco cur-
sos de graduação vai precisar investir R$ 1,5 milhão",
contabiliza Ângelo Zanão. Há ainda outros orçamen-
tos. "Se você quiser montar um núcleo de EAD para
um único curso, é possível fazer com, no mínimo,
R$ 350 mil, no modelo web e sem desenvolver plata-
forma própria", diz Paulo Maciel, consultor de EAD.

Luís Carlos Petry, da PUC-SP: EAD utiliza jogos e
desafios pedagógicos para dinamizar o ensino

Segundo Maciel, o empresariado ainda se espan-
ta com as cifras, achando ser muito superior às ex-
pectativas para o sistema de EAD. "Já trabalhei num
projeto em que havia interesse em fazer o curso em
determinado tempo e custos fora da realidade. Não
foi feito. Porque o projeto é longo e exige alto inves-
timento", diz Maciel.

A gerente do Ibmec São Paulo, Márcia Deotto,
diz que é preciso levar em conta quantas vezes se

vai reutilizar o curso e com que freqüência vai
reaplicar o conteúdo para avaliar se vale a pena
investir em EAD. "Se é para utilizar com pouca fre-
qüência ou para poucos alunos, é melhor ficar no
presencial. Na EAD, o retorno só vem quando cai
na economia de escala, com constante entrada de
alunos", diz.

A respeito da comparação com o ensino presencial,
Elizabeth Rondelli pondera. "Inadimplência, evasão e
concorrência existem tal qual no sistema presencial. O
gestor pode até lucrar apostando em EAD, mas a recei-
ta só vem depois de dois anos e se o projeto for muito
bem gerenciado." •
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