
P
ara quem vive em lugares
longínquos, onde não
há cursos presenciais
disponíveis, fazer uma

pós ou MBA a distância é a única
alternativa para o desenvolvimento
profissional. Enquanto o público
em geral se beneficia com educação
de qualidade e tecnologia de ponta,
grandes empresas, com funcionários
espalhados por todo o Brasil,
encontraram na EAD a maneira mais
viável de garantir o aprendizado
contínuo da equipe. Companhias
como Petrobras, Embratel, Vivo e
Vale do Rio Doce (CVRD) investem
em projetos de educação a distância
em parceria com instituições de
ensino superior.

A Escola Superior de Propaganda
e Marketing, do Rio de Janeiro
(ESPM-RJ), por exemplo, tem
experiência corporativa desde 2001.
Já desenvolveu programas com
a Embratel, a Vivo e a Telemar,
entre outras companhias. "Uma das
características dos cursos a distância
é atender pessoas que vivem em
lugares isolados", diz o professor
Tatsuo Iwata, diretor de operações e
serviços da ESPM-RJ. "Em empresas
com grande capilaridade, a EAD faz a

diferença. Em locais distantes, o custo
de programas de desenvolvimento
profissional seria muito alto", enfatiza.
Iwata lembra que, além de ser um
canal para o desenvolvimento dos
funcionários, a EAD é uma ferramenta
para aumentar a integração entre eles.
"A EAD trabalha a favor da área de
recursos humanos", defende.

Na Fundação Getulio Vargas
(FGV), a EAD está disponível desde
1997. Antes, a videoconferência era a
ferramenta mais utilizada. Mas, desde
o ano passado, a FGV desenvolveu
uma tecnologia de ponta, na qual o
aluno pode acessar o curso de qualquer
lugar do planeta. "Não precisa se
deslocar nem ter um lugar fixo",
diz a professora da FGV, Marta de
Campos Maia. "Em vez de levantar
a mão para tirar uma dúvida, o aluno
abaixa a mão e digita a dúvida numa
sala de chat aberta junto ao sistema
de webcast", explica. "Um tutor faz a
mediação entre os alunos a distância e
o professor, que esclarece a dúvida na
hora, ao vivo e em cores", completa.

Segundo Marta, se o aluno falta
em uma aula, mesmo a distância, ele
pode acessar aquela aula a qualquer
momento e, nesse caso, ganha meia
presença. "Ele pode assistir a todas



as aulas quantas vezes quiser",
enfatiza. Funcionários da CVRD,
do Banco Real, da Associação dos
Profissionais da Justiça do Trabalho
(Ananjustra), além de auditores e
fiscais de Renda Federal estão entre
os clientes da FGV.

Flexibilidade
Em agosto deste ano, Marcos

Vital Naves de Alcântara, de 32
anos, termina sua pós-graduação em
Gestão para Executivos, na Escola
de Administração de Empresas de
São Paulo (FGV/Eaesp). Quando
começou a pós, em agosto de 2006,
trabalhava em uma mineradora
da CVRD, no meio da floresta
amazônica, em Porto Trombetas, a
900 quilômetros de Belém do Pará.
"Decidi fazer um curso a distância
por estar geograficamente longe de
qualquer centro urbano", recorda.

Alcântara, natural de Belo
Horizonte, vive agora em Recife,
onde é gerente corporativo da área
de planejamento financeiro do Grupo
Tavares de Melo, empresa que atua
em diversos setores, entre eles o
sucroalcooleiro. Para ele, o ensino
a distância foi a única maneira de
se desenvolver profissionalmente.
Alcântara confessa que, antes,
não via com bons olhos a EAD.
"Nunca tive uma boa impressão dos
cursos a distância", admite. Hoje,
pensa diferente. "Não consigo ver
desvantagens", diz ele. "O que me
levou à FGV foi justamente poder
assistir às aulas on-line e interagir
como se estivesse fisicamente
presente", afirma.

Para ele, a flexibilidade de
horário é outro ponto alto do ensino
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Solange: surpresa
com aulas em

tempo real

Conexão com o Brasil

A psicóloga Solange Corradi Stevens,
de 48 anos, atua há muito tempo na
área comercial e de consultoria. Há 15
anos fora do Brasil, Solange morou oito
anos nos Estados Unidos e há sete está
em Viena, na Áustria. Em 2005, ela fez o
curso de pós-graduação a distância Gestão
de Negócios para Executivos, da FGV. "Na
época, eu estava procurando um curso de
atualização e o programa da GV foi per-
feito em todos os requisitos", diz ela. "Os
módulos tinham tudo a ver com a minha
área de atuação e atualização em relação
ao Brasil", avalia.

Para ela, o curso foi uma surpresa.
"Sinceramente, achava que cursos a dis-
tância eram uma coletânea de apostilas
que seriam entregues pelo correio ou
nos tempos de hoje por e-mail", confes-
sa. "Fiquei realmente surpresa quando
soube que assistiria às aulas em tempo
real e ainda poderia fazer perguntas aos
professores e receber a resposta na
mesma hora", comenta.

Para Solange, a maior vantagem do

curso foi não haver dimensão de dis-
tância ou fuso horário. "Havia aulas
presencias, fóruns e chats semanais e
devido ao fuso horário os meus chats
eram feitos entre 2h e 5h da manhã
semanalmente", recorda.

Solange lembra que, durante o
curso, tinha um grupo virtual formado
por alunos que estudavam a distân-
cia. "Durante as aulas, nosso grupo
participava das mesmas discussões
presenciais, mas de forma on-line", ex-
plica. "Para mim, a única desvantagem
foi em relação às provas, que devem
ser presenciais", conta. "Portanto, só
pude realizá-las quando em viagem
ao Brasil, e tive de fazê-lo num curto
intervalo de tempo", lamenta. Para
Solange, conciliar estudo e trabalho
não foi problema. "O tempo é bem
mais curto, mas é uma questão de
organização da rotina diária. No meu
caso, estudava de madrugada para que
todos os compromissos pudessem ser
cumpridos", relembra.

a distância. "Posso assistir aula ou
participar do chat e fórum de qualquer
lugar do globo", enfatiza. Alcântara
diz que o mais complicado é conciliar
estudo e trabalho. "Tenho de ter um
esforço extra, seja à noite em casa
ou nos finais de semana. É preciso
abrir mão de muitas coisas", avalia.
"Meu dia-a-dia é corrido, com várias
reuniões, viagens e muito trabalho.
Tento conciliar tudo da melhor forma
possível e com bom senso", afirma.

MBA na floresta
A mineira Jussara Aparecida

Ferreira, de 28 anos, vive há quase dois

anos em uma vila dentro da floresta
nacional de carajás, no Pará. "Estou a
800 quilômetros da capital do Estado
e a cidade mais próxima, Parauapebas,
fica a 30 quilômetros", diz ela. Apesar
de viver em lugar tão isolado, Jussara
faz o MBA Gestão Empresarial na
Fundação Getulio Vargas, no Rio de
Janeiro (FGV-RJ), realizado a distância.
"Minha única alternativa era estudar via
internet", constata.

Formada em administração de
empresas, Jussara é supervisora de uma
área administrativa da CVRD, onde
trabalha há quase três anos. "Minha
atividade demanda muito tempo e faço



freqüentes viagens e visitas às
bases de campo", conta. "Só
isso me impediria de freqüentar
um curso presencial. Mas o que
me levou ao curso on-line foi a
distância em que estou de uma
instituição de ensino", observa.

Jussara lembra que, antes
de iniciar o curso a distância,
imaginava que seria difícil
assimilar as matérias. "Isso
não acontece, pois a estrutura
do curso proporciona ao aluno
as condições ideais para o
aprendizado", garante. No seu
caso, diz ela, a única dificuldade
é o acesso à internet. "Temos
freqüentes quedas de energia
elétrica e problemas com o
servidor", relata.

Para Jussara, a maior
vantagem do ensino a distância
é poder acessar as salas de aula
de qualquer local do mundo,
a qualquer hora. "Nos cursos
a distância, o aluno tem de ter
muito mais disciplina que nos
cursos presenciais", acredita.
"Caso contrário, não consegue
acompanhar a turma", adverte.
Por isso, Jussara procura estudar
nos finais de semana e três vezes
por semana. "Tento estudar nas

horas vagas, geralmente, das
6 às 7h da manhã ou das 21 h
até quanto der para agüentar",
conta.

Interação na empresa
A amapaense Helaine Soares

da Silva, de 29 anos, vive há
um ano e quatro meses em São
Luís do Maranhão e acabou de
fazer um curso de Comunicação
da ESPM-RJ. Como gerente de
contas da Vivo Empresas, ela
participou do programa Vivo
Aprendendo, realizado em parceria
com a ESPM-RJ desde 2005.
"Durante um mês, toda sexta-feira,
éramos conectados por meio de
videoconferência e tínhamos aulas
das 14h às 18h", recorda.

Um dos pontos mais
interessantes do curso, segundo
Helaine, é a interação com os
colegas. Sempre havia uma
tarefa para a semana seguinte e,
assim, ela teve a oportunidade
de conhecer outros funcionários
da Vivo, que tem ao redor de
1,4 mil empregados em todo o
Brasil. "No meu grupo, havia
gente do Rio de Janeiro, do
Espírito Santo, do Pará e do
Amazonas", relembra. "Por
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conta dos trabalhos em grupo, depois
da aula, mantínhamos contato durante
toda a semana", diz.

Para ela, não há diferença entre
um curso presencial e a distância. "Os
equipamentos são diferentes, rnas em
termos de aprendizagem é a mesma
coisa", compara. Helaine enfatiza
que no curso a distância é preciso se
policiar quanto aos horários de estudo.

"Como o curso era no horário de
trabalho, havia muitas interferências
do dia-a-dia", recorda. Para ela, o
maior desafio é o comprometimento
em ler o material proposto, fazer as
tarefas para casa e participar dos bate-
papos com os professores.

Durante o programa Vivo
Aprendendo, professores da ESPM,
a partir da sala de aula, conectam
os alunos de diferentes regiões, por
videoconferência. Cada prédio da
Vivo possui salas equipadas com
televisão e câmera que passam as
imagens em tempo real. O curso tem
26 módulos que, juntos, eqüivalem a
uma pós-graduação (especialização).
Caso o funcionário só faça um
módulo, como foi o caso de Helaine,
recebe apenas o certificado daquele
módulo, como um treinamento.



Horta:
gerenciamento do

próprio tempo

Vale-distância

De segunda a sexta-feira, o analista
econômico-financeiro Otávio Henrique
Lio Horta, de 30 anos, acorda às
6h30 da manhã, leva a filha à escola
às 7h e depois vai ao clube, onde faz
caminhada e natação. Às 9h, já está
no escritório, onde passa o dia todo.
Horta ainda encontra tempo para es-
tudar inglês duas vezes por semana e
fazer cursos a distância.

Como funcionário da CVRD, ele atua
no projeto Usina Hidrometalúrgica Ca-
rajás, em Belo Horizonte, e já fez uma
série de cursos on-line oferecidos pela
Valer - Universidade Corporativa Vale
do Rio Doce. No ano passado, estudou
benchmarking, gestão de custos e diá-
logo produtivo de negócios. Neste ano,
já fez o curso Princípio de Finanças, e
atualmente, faz o Lei Sarbox - aspec-

tos corporativos. "O curso on-line é um
instrumento extremamente eficaz, pois
agrega valor e conhecimento num perío-
do relativamente curto", avalia.

Para Horta, os cursos a distância exi-
gem empenho e dedicação às atividades e
estudos paralelos propostos. Geralmente,
ele dedica cerca de 40 minutos, das 12h
às 12h40, ao estudo on-line, "exceto na
primeira quinzena do mês, na qual há uma
grande demanda de relatórios". Quando há
necessidade, ele se dedica aos estudos
durante uma hora depois do expediente.
"Como há possibilidade de imprimir os
conteúdos dos cursos, eu os levo e estudo
dentro do ônibus", conta.

Apesar de viver em uma grande cida-
de, Horta não teria tempo para fazer um
curso presencial. "No curso a distância,
tenho autonomia para gerenciar meu
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próprio tempo", afirma. "Posso estudar
a qualquer hora, adequando o estudo às
minhas necessidades", completa. Antes
de fazer um curso a distância, Horta
acreditava que seria difícil a "navegação"
e que os conteúdos não seriam eficazes
e abrangentes. "Constatei exatamente o
contrário", diz ele.

Horta é um dos 40 mil funcionários da
CVRD, que adota a EAD como uma das
opções para o desenvolvimento de seus
profissionais. "Além do ensino on-line, há
CDs, cursos presenciais, entre outras
ações", conta a coordenadora do Núcleo
de Inovação e Pesquisa em Educação da
Valer - Universidade Corporativa da Vale,
Ana Cláudia Freire. "Em geral, as pessoas
associam a universidade corporativa a
EAD", diz ela. "Na Vale, a universidade
corporativa está associada a um modelo
de gestão de competências. A idéia é
vincular a estratégia de educação e desen-
volvimento dos empregados à estratégia
de negócio", explica.

Com quase 400 títulos de cursos a
distância online, a Valer tem parceria com
a FGV a LJFRJ, a Harvard Business School
Publishing, entre outras escolas. Desde
2003, a Valer já teve 100 mil participa-

HORTA E UM DOS 40 MIL FUNCIONÁRIOS

DA CVRD, QUE ADOTA A EAD COMO UMA

DAS OPÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

DE SEUS PROfiSSIONAIS

ções. Há cursos de extensão, atualização,
capacitação técnica, cidadania corporati-
va, além de uma pós-graduação. "O foco é
a colaboração, o compartilhamento, não o
auto-estudo", define Ana Cláudia.

O dia de Reinaldo Célio Pontes Lage,
37 anos, começa cedo. Formado em

sistemas de informação, Lage trabalha
em Itabira, Minas Gerais, onde é inspetor
de carga da CVRD. Sai de casa às 7h
da manhã e volta às 18h. Lage conta
que, muitas vezes, tem de retornar ao
trabalho depois do expediente, quando
aparece alguma ocorrência que exija sua
presença. "O trabalho me envolve muito.
O deslocamento até uma instituição de
ensino seria inviável. O fato de estudar
em casa e estar mais tempo ao lado da
família é um incentivo para mim", afirma.
Lage participou, no ano passado, de um
curso dentro da empresa que tinha al-
guns módulos on-line. Foi a primeira vez
que fez um curso a distância. Depois da
experiência, Lage está decidido a fazer
uma pós-graduação on-line na área de
logística ou de produção.

Troca de experiências
"Meus horários para o estudo eram

variados e sem rotina determinada. Daí
a vantagem do curso a distância", diz
ele. "Não há o compromisso de estar às
19h na sala de aula e sair às 22h40",
exemplifica. "Por outro lado, é preciso
ter responsabilidade. Sem disciplina,
o estudante não consegue concluir o
curso", pondera. "Durante o período
acadêmico, aprendi que tudo depende
de você, de sua disciplina e organiza-
ção", diz ele. "Entendo que o ensino a
distância também depende do aluno.
Caso haja dedicação, com certeza o
aproveitamento será tão bom quanto o
do curso presencial", acredita.

Para Lage, a troca de experiências
com os colegas é muito importante, seja
num curso a distância ou presencial.
"Para conquistar qualquer coisa na vida
é necessário abrirmos mão de outras",
acredita. "Com o desenvolvimento pessoal
e profissional não é diferente. Temos de
abrir mão de algumas coisas como alguns
fins de semana, para que possamos colher
bons frutos futuramente", enfatiza.
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