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Sem fronteiras,
sem distância
O que faz com que o e-learning mantenha uma taxa de
crescimento de 40% ao ano no segmento corporativo
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O e-learning tornou-se um
dos principais métodos de

aprendizado corporativo no Brasil. A
oferta dessa ferramenta de educação
no segmento empresarial cresceu 65%
em 2005, segundo dados do Ministé-
rio da Educação (MEC). Atualmente,
existem mais de 217 instituições au-
torizadas pelo MEC que disponibi-
lizam cursos a distância, um cresci-
mento de 30% em relação a 2004.

Outros números que confirmam
a consolidação dessa ferramenta
mostram que cerca de 480 empre-
sas já possuem algum tipo de treina-
mento eletrônico, conforme dados do
Prêmio E-Learning Brasil, promovi-
do pela Micropower. De acordo com
o presidente da empresa, Francisco
Antônio Soeltl, o investimento em
educação a distância (EAD) chegou
a 464 milhões de reais nos últimos
oito anos, o que reverteu em mais
de l bilhão de reais em benefícios.
Já o gasto na implantação dessa so-
lução caiu 70%, passando de 500
mil reais em 2000, para menos de
40 mil reais no ano passado.

Soeltl ressalta que a vertiginosa as-
censão do e-learning nos últimos 18
meses deve-se, principalmente, à
consciência adquirida pelos profissio-
nais de RH e de marketing sobre os
benefícios que a tecnologia oferece
para suportar os processos de apren-
dizado. Em relação ao futuro da EAD,
o presidente da Micropower afirma
que se a projeção de crescimento de
40% ao ano no segmento for mantida,
até 2010 serão contabilizados 3 bi-
lhões de reais em investimentos e 6,5
bilhões de reais em benefícios.

Não apenas o número de institui-
ções credenciadas pelo MEC aumen-
tou, o de pessoas atendidas por essa
ferramenta e o número de cursos tam-
bém. Segundo o coordenador do
Anuário Brasileiro de Educação a
Distância 2005, Fábio Sanchez, o

número de alunos subiu de 309 mil
para 504 mil nos dois últimos anos.
"Em 2004, eram 56 os cursos dispo-
níveis. Atualmente, são 321 - um
crescimento de mais de 500% - apu-
rados apenas nas instituições que res-
ponderam à pesquisa que compõe o
nosso anuário", destaca.

Redução de custos ,
Mas o que faz com que muitas em-

presas adotem a EAD? Além da ne-
cessidade da socialização da educação
no país, Waldomiro Loyolla, coorde-
nador científico da Associação Bra-
sileira de Ensino a Distância (Abed),
acrescenta o poder que essa ferra-
menta possui de auxiliar as organi-
zações no processo de capacitação de
seus profissionais. "Ela permite que
o profissional não precise sair do seu
trabalho para fazer um curso ou uma
atualização. Com isso, a lucrativida-
de aumenta", afirma.

De fato, fazer com que um profis-
sional se ausente do trabalho para

Sigollo, da Sabesp: e-learning
democratiza o acesso

aos programas educacionais

passar horas ou dias num curso fora
da empresa pode propiciar uma que-
da na produtividade, além de trazer
alguns custos extras como transpor-
te e hospedagem. Nesse aspecto,
Nadine Wassner, sócia-diretora da
Treina E-learning, empresa que for-
nece cursos para o mercado financei-
ro, acredita que a EAD ajuda as or-
ganizações, uma vez que esses cus-
tos a mais deixam de existir. "O e-
learning é uma forma de atingir todo
o público de uma corporação e dis-
ponibilizar treinamento do mesmo
nível para os colaboradores de todas
as regiões do país", conta.

Outros fatores também contam
para o sucesso da EAD no mundo
corporativo, como lembra Camila Du
Plessis, gerente de ensino a distân-
cia do Ibmec São Paulo. Nessa lista,
ela destaca o maior número de cola-
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boradores treinados ao mesmo tem-
po; a agilidade no desenvolvimento
de competências estratégicas; a pro-
moção dos valores; a melhoria do
desempenho dos colaboradores; a
transformação de potencial em alta
performance; a coerência e a consis-
tência de informações. "E 20% a
mais de retenção de conhecimento,
uma vez que o colaborador decide
quando e onde estudar", completa.

Carlos Longo, diretor executivo do
Programa FGV On Line, conta que o
crescimento do ensino a distância co-
meçou devido ao avanço tecnológico.
"Percebeu-se que os computadores e
a internet podiam ser ferramentas de
ensino, mas, no início, faltavam mé-
todos e conteúdos. Depois de domi-
nado o uso dessa tecnologia, as em-
presas entenderam o que de fato era o
e-learning e desenvolveram métodos
e conteúdos. As corporações consta-
taram que poderiam promover a inte-
gração do ensino e a redução de cus-

tos, uma vez que muitas estão espa-
lhadas pelo Brasil", relata.

Ainda de acordo com o diretor do
FGV On Line, essa integração deu
tão certo que a tendência é só cres-
cer. Ele estima que o número de 217
escolas credenciadas pelo MEC
deve chegar a aproximadamente 400
no próximo ano.

Trata-se de um mercado com re-
sultados positivos, sem dúvida. A

Já foram
investidos

464 milhões
de reais em EAD.
E os benefícios
somam mais de
l bilhão de reais

QuickMind Knowledge Manage-
ment - provedora de soluções para
desenvolvimento do capital humano
-, por exemplo, fechou 2005 com um
crescimento de 60% em relação ao
ano anterior. Fundamentada no tripé
tecnologia/conteúdo/serviços, a em-
presa atua desde o planejamento até
a operação de processos de educa-
ção corporativa, sempre de forma ali-
nhada à estratégia do cliente.

Fábio Barcellos, diretor corporati-
vo da QuickMind, conta que a em-
presa utiliza o conceito de "fábrica de
conteúdo". Com isso, ele se refere ao
desenvolvimento de cursos on-line
sob medida, que representam 80% dos
negócios da companhia. Para ele, uma
das razões desses resultados refere-se
ao cenário competitivo, à globaliza-
ção, ao conhecimento e à preparação
do capital humano. "Somente por
meio do cuidado com esses fatores as
corporações conseguem se sustentar
no mercado", diz, revelando que o uso
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do e-learning no Brasil, nos próximos
cinco anos, deve sustentar um aumen-
to médio de 40% ao ano. E por falar
em projeções, ele acredita que somen-
te este ano os investimentos da Quick-
Mind devem crescer 40%.

Atualização constante
Quem também segue essa linha é

a Simpress, distribuidora oficial da
Ricoh no Brasil, que investiu 200 mil
reais no treinamento de equipes téc-
nicas residentes, revendedores e par-
ceiros em todo o país, numa ação que
faz parte da sua estratégia de foco na
qualidade e liderança na prestação de
serviços de impressão.

Vittorio Danesi, diretor presiden-
te da Simpress, considera o desen-
volvimento do e-learning uma resul-
tante da necessidade das empresas
em multiplicar o conhecimento dos
seus recursos humanos. Ele ressalta
que a aplicação da EAD, em sua
empresa, cobre todo o território na-
cional e tem sido altamente positiva.
No seu negócio, continua ele, a ne-
cessidade de reciclagem, em função

do avanço tecnológico constante dos
produtos que vende, é feita quase
mensalmente. "A velocidade da che-
gada do conhecimento e a quantida-
de de pessoas treinadas só podem ser
atingidas de forma competitiva com
o e-learning", observa.

E Danesi comemora alguns resul-
tados expressivos a partir dessa ex-
periência: "Investimos 250 mil reais
este ano. Economizamos cerca de
70% com a implantação do e-learn-
ing e criamos nossos próprios con-
teúdos." A única dificuldade aponta-
da nesse processo pelo executivo foi
a absorção, por parte dos treinandos,

. da metodologia de se educar fora da
sala de aula. "Temos criado recursos
tutoriais para evitar esse processo de
dispersão", comenta.

A Polycom, empresa que fornece
soluções de vídeo e audioconferência
e e-learning, também investe forte
em tecnologias que permitam a oti-
mização desses serviços. Pierre Ro-
driguez, diretor de marketing para a
América Latina e o Caribe da empre-
sa, justifica o crescimento da EAD

pelo fato de as organizações viverem,
hoje, num mundo on demand. "Ou
seja, muitas ações necessárias no dia-
a-dia não são controladas. Isso sig-
nifica que todas as ações para aumen-
tar a produtividade precisam ser pen-
sadas na demanda", conta. Ele deixa
claro que o e-learning é implantado
no momento em que a empresa per-
cebe o mundo globalizado, no qual,
para lucrar mais, precisa ser mais
produtiva. E um dos caminhos, para
as empresas, segundo ele, é investir
em educação. "O que é preciso fazer
é treinar os funcionários para que
aprendam o que é necessário no mo-
mento certo", explica Rodriguez.

Convergência
Ele revela que, na empresa, a edu-

cação a distância, como um todo, ren-
deu, em 2005,15,4 milhões de dóla-
res. Para este ano, Rodriguez estima
um lucro de cerca de 20 milhões de
dólares. Os investimentos feitos em
tecnologia e conteúdo chegaram a l
bilhão de dólares, desde 1990.

Segundo Loyolla, da Abed, as pers-
pectivas para o futuro do e-learning
são extremamente positivas. "Esse
crescimento, a curto prazo, deve ser
acentuado durante alguns anos. Num
médio espaço de tempo, vai haver
uma convergência entre o ensino tra-
dicional e o e-learning, isso porque a
tecnologia de informação facilita a
comunicação entre professores e alu-
nos. A expectativa é de que, em dez
anos, não haverá mais distinção entre
educação a distância e presencial",
observa. De acordo com a Abed, o
crescimento da EAD deve girar em
torno de 65% nos próximos anos.

Uma das razões disso, segundo
Nadine, da Treina E-Learning, é o

Barcellos, da QuickMind: cursos
on-line sob medida representam
80% dos negócios da empresa
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contato das empresas com a própria
EAD e, sobretudo, seus benefícios.
"Quando os resultados são satisfa-
tórios, temos respostas de aumento
dos investimentos. Algumas institui-
ções que não tinham plataforma
tecnológica para prover um treina-
mento por e-learning já estão insta-

rial Sabesp (UES) com a EAD ultra-
passa os limites da organização, pois
beneficia, também, os familiares dos
empregados, parceiros de negócio e
a população em geral.

A UES adota os mais diversos re-
cursos tecnológicos para desenvol-
ver a EAD, como a própria internet

lando esses equipamentos ou aprimo-
rando os que já têm. Cada uma delas
está implementando sua própria pla-
taforma para disponibilizar os cur-
sos", conta Nadine.

Na Companhia de Saneamento
do Estado de São Paulo (Sabesp),
mais precisamente em sua univer-
sidade corporativa, a educação a
distância mostra-se, de acordo com
avaliação de Walter Sigollo, supe-
rintendente de RH e qualidade da
empresa, como uma ferramenta
valiosa. "Ela democratiza o acesso
aos nossos programas educacio-
nais, ajuda a superar barreiras da
distância, elimina a dependência de
salas de aula e contorna as restri-
ções de horários", destaca.

Ele enfatiza que o trabalho desen-
volvido pela Universidade Empresa-

e intranet, softwares de jogos de ne-
gócios, CDs de áudio, CD-ROM,
TV Corporativa e videoaulas. No
total, são 30 mil usuários e 84 cur-
sos via intranet.

Sigollo ressalta que a prospecção
de tendências internas e externas, o
monitoramento e a gestão da perfor-
mance, tanto de programas quanto de
empregados-alunos, são administra-
dos pela equipe de 12 profissionais
da UES, quatro dos quais dedicados
unicamente ao e-learning.

Foco em MB As
De acordo com o executivo, os

resultados obtidos são excelentes,
tanto em nível quantitativo, de fre-
qüência de participação, quanto no
qualitativo, de construção de uma
cultura fincada na autonomia indi-

vidual, no autodesenvolvimento e
na consciência de responsabilida-
de diante dos interesses institucio-
nais e coletivos.

Uma das instituições que também
adotaram o EAD foi o Ibmec São
Paulo, em 2002. Naquela época, o
objetivo era atender os alunos dos
cursos de MBA que precisavam de
uma equalização em disciplinas
como matemática financeira, conta-
bilidade financeira, métodos de es-
tatística e matemática aplicada. De
lá para cá, os cursos aumentaram e,
para este ano, a faculdade pretende
desenvolver outros oito programas,
com duração variável (de 2 a 12 ho-
ras), todos ligados às principais com-
petências que as empresas necessi-
tam desenvolver em seus colabora-
dores: liderança, vendas, finanças,
gestão do tempo, gestão de projetos,
plano de negócios, entre outros.

Os cursos de MBA também são
fonte de maiores demandas na FGV
On Line, segundo Carlos Longo. Ele
comenta que, quando a instituição
criou o curso via internet, foi possí-
vel incluir um grande número de
executivos que não tinham condi-
ções de freqüentar um curso presen-
cial. Ele conta que cerca de 300 alu-
nos estão cursando esse tipo de pro-
grama via web, todos de média para
alta gerência. "São pessoas que vi-
vem na ponte aérea e que não têm
tempo para estar numa sala de aula,
mas que têm consciência da impor-
tância da educação continuada. E,
desses, 20% são brasileiros moran-
do no exterior", diz, comprovando
ser um mercado sem fronteiras.

Aliás, Longo afirma que o termo
ensino a distância é equivocado. "O
correto", diz o professor, "é ensino sem
distância, porque o que está sendo pra-
ticado na internet é a aproximação de
pessoas. As distâncias e diferenças re-
gionais estão desaparecendo." <-

Text Box
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