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RETER DRUCKER
ESTÁ ERRADO!

Jonathon Levy, da Harvard Business School,
afirma que o guru americano não sabe o que
diz quando o assunto é educação corporativa

POR CASSIO HENRIQUE UTIYAMA ILUSTRAÇÕES FIGUEROLA

As ideias do guru americano Peter Drucker
são unanimidade no universo corporativo.
O que ele diz é reverenciado e aceito com
o verdade absoluta. Mas tem gente que

foge à regra e faz jus a uma das mais famosas frases
do escritor Nelson Rodrigues: a de que toda
unanimidade é burra. O também americano
Jonathon Levy, vice-presidente da Online Learning
Solutions, empresa da Harvard Business School
que produz conteúdo para e-learning, é um deles.
Para entender a polémica tese de Levy, é preciso
relembrar a matéria ''E-learning: vai ou não vai?',
publicada pela VOCÊ S/A em maio de 2002.
Nela, Drucker dizia que "a julgar pela experiência
histórica, a nova educação online (...) não vai tomar
o lugar da educação tradicional'.'Segundo ele/
o e-learning é apenas mais uma ferramenta

dentro do universo da educação corporativa.
E é justamente aí que Levy discorda completamente
do guru."A educação a distância é uma
transformação revolucionária na maneira como
nós nos relacionamos com o conhecimentos/diz ele,
"Se conseguirmos compartilhar o conhecimento
em larga escala, as pessoas vão criar mais sentido
para suas vidas?acredita. Concorde ou não
com suas ideias, vaie a pena discutir o assunto.
Afinal, o e-learning é uma ferramenta cada
vez mais comum no meio corporativo. Recente
pesquisa realizada pelo IDC Brasil revelou
que haverá crescimento de 20% para 30%
no número de empresas que vão utilizar
o ensino a distancia como método de treinamento
em 2003. Palestrante de renome, Levy
falou a VOCÊ S/A sobre o assunto. Confira.
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Lêvy:" Estamos no
primeiro degrau de

uma revolução"

Peter Drucker acredita que o
e-learning não substitui os modelos
tradicionais de educação — irá
apenas somar ao que já existe*
Você concorda com ele?

Peter Drucker está errado. É ver-
dade que hoje as pessoas usam o
e-learning como mera alternativa
educacional entre tantas outras.
No futuro, no entanto, não será
assim. Trata-se de uma forma di-
ferente de transferir conhecimen-
to, Vou dar um exemplo: quando
Drucker escreve um livro e eu pre-
ciso de um conhecimento especí-
fico, tenho de ler o livro inteiro
para encontrá-lo. Mas, quando
Peter Drucker está do meu lado,
eu pergunto para ele — e pronto.
No e-learning, funciona da mes-
ma maneira, ou seja, você vai di-
reto às suas necessidades de modo
personalizado.

Qual é o problema com o modelo
de educação existente hoje?

Hoje, Peter Drucker decide o que
você precisa saber e publica um li-
vro. Aí, você tem duas alternativas:
ou compra o livro ou se inscreve
num curso numa faculdade, onde
precisa ficar sentado numa cadei-
ra um semestre inteiro para
aprender uma série de coisas. Para
o modelo académico, tudo bem.
Mas no trabalho não temos mais
tempo para isso.

Qual o principal diferencial
do e-learning na sua opinião?

O ritmo dos negócios exige que o
nosso aprendizado seja feito du-
rante o trabalho. O que nós, pro-
fissionais, queremos é um conteú-
do de alta qualidade, disponibili-
zado de forma simples e que pos-
sa ser acessado rapidamente. Sem-
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pré digo nas minhas palestras que
o e-learning muda a maneira co-
mo as empresas oferecem suporte
a seus colaboradores. Imagine-se
numa guerra cercado de inimigos
por todos os lados. A tropa pede
socorro e recebe como resposta:
"Vocês já pensaram em se matri-
cular num curso de camuflagem?*3

Não é exatamente isso o que eles
querem ouvir, certo? Mas é exata-
mente isso o que acontece quando
os funcionários de algumas em-
presas pedem socorro a seus líde-
res. Eles sentem urna necessidade
urgente» mas a organização ofere-
ce cursos tradicionais e demora-
dos. Além disso, a empresa não
pode esperar que o curso que as
pessoas fizeram no ano passado
seja lembrado no momento em
que elas necessitam. Precisamos,
portanto, de um novo modelo de
aprendizagem.

E por que o e-learning é a
chave da mudança nesse caso?

Porque se trata de uma transfor-
mação revolucionária na maneira

como nos relacionamos com o co-
nhecimento. Não estou falando de
apenas mais um modelo que veio
para somar. Até agora, o conheci-
mento só podia ser obtido por
meio de um processo formal. Os
alunos vão para a faculdade e ga-
nham uni diploma ou vão para
um curso e recebem uma certifi-
cação. Hoje, com a educação onli-
ne, conseguimos oferecer o con-
teúdo no mesmo instante em que
a necessidade surge. E não apenas
por um curto espaço de tempo,
mas por toda a vida.

Você pode dar um exemplo prático?
Imagine um gerente de TI que sa-
be tudo sobre tecnologia e tem
um compromisso com um forne-
cedor no dia seguinte. Até aí, tudo
bem. Mas vamos imaginar que ele
não saiba negociar. No sistema de
e-learning, ele terá acesso ao co-
nhecimento básico em 10 minu-
tos. Tudo online, lá no desktop
dele, sempre que precisar. Agora,
imagine se ele fosse se matricular
num curso que só começaria dali

a dois meses. Quando a tecnolo-
gia achar a sua voz e as pessoas
começarem a usá-la de maneira
adequada, teremos um momento
de transição histórico.

Com isso, você diria que as pessoas
passarão a ter um controle total
sobre o que precisam aprender?

Sim. Até agora, alguém sempre
decidiu o que você precisa saber.
Um professor, um gerente de trei-
namento, um editor, uni guru, Pe-
ter Drucker, não importa: alguém
o fez para você. Afinal, por que o
conhecimento não pode ser foca-
do nas necessidades de cada um?
Por que o aprendizado não pode
partir de quem precisa dele? Por
que não podemos permitir que o
indivíduo seja um editor de seu
próprio conhecimento?

Se o e-learning é o melhor, por
que as pessoas e as empresas não
migram naturalmente da educação
presencial para a educação online?

Porque é uma ferramenta nova.
Imagine se você levar uma bana-

A julgar pela experiência
histórica, a educação online não vai

tomar o lugar da educação tradicional.
Os novos canais de distribuição
são adições e complementos,

e não substituições

Peter Drucker,
o"gurudosgurus"



A educação a distância
é uma transformação revolucionária

na maneira como nós nos
relacionamos com o conhecimento

— e não apenas uma adição

na para um lugar onde nunca vi-
ram isso antes. Por mais que você
diga que é uma fruta boa, eles
não vão aprovar logo de cara. O
mesmo acontece com o e-lear-
ning. As pessoas usam a ferra-
menta, mas nem sempre da ma-
neira correta.

Como o e-learning pode ser
utilizado de maneira incorreta?

Fazer uma aula presencial, por
exemplo, disponibilizar o conteú-
do online e dizer que isso é e-lear-
ning. Dessa forma a coisa não
funciona. O e-learning tem uma
pedagogia própria e deve ser feito
para as pessoas interagirem com o
conhecimento.

Mas não existem conteúdos
impossíveis de ser transmitidos
de maneira virtual?

A única coisa impossível é fazer
amor pela internet (risos).

Você diria, portanto, que estamos
vivendo uma revolução?

Estamos vivendo o primeiro de-
grau de uma revolução. Em breve,
o mundo vai mudar porque as
pessoas terão acesso ao conheci-
mento e à informação como nun-
ca tiveram antes. Se comparti-
lharmos o conhecimento em lar-

ga escala, as pessoas criarão um
sentido para suas vidas.

Quanto tempo vamos
levar para chegar lá?

Algumas empresas já começaram
essa aventura. Há um grande nú-
mero de companhias com solu-
ções educacionais bastante inteli-
gentes. Nos próximos cinco anos,
você terá avanços significativos, já
que as pessoas estão levando essas
soluções para vários países. As em-
presas usam bancos de dados cada
vez mais robustos, pois quanto
mais dividirem o conhecimento,
melhor será para educar sua força
de trabalho e levá-la ao limite. O
processo é virai. Quanto mais em-
presas adotarem essa ferramenta,
outras tantas vão precisar fazer o
mesmo. Caso contrário, elas fica-
rão para trás.

O e-learning é um
caminho sem volta?

Não existe nenhuma possibilida-
de de voltar atrás. É urn momen-
to de transformação na história
da existência humana, assim co-
mo foi a revolução industrial.
Houve um tempo em que as pes-
soas eram nómades. Depois, elas
passaram a se fixar numa área es-
pecífica. Assim nasceram as vilas,

que imediatamente assumiram o
papel de centro de informações.
Desde então, a humanidade sem-
pre tentou transmitir o conheci-
mento de maneira mais rápida e
eficiente. Inventamos as impres-
soras, o telefone, o vídeo e agora
os bancos de dados digitais, que
conseguem fazer isso mais rápido
que a velocidade da luz. A huma-
nidade não vai mais ficar na escu-
ridão da ignorância.

Se você tivesse 5 minutos
para defender o uso do e-learning
para todos os CEOs do mundo,
o que você diria?

Os CEOs sabem que a visão de ne-
gócio que eles têm nem sempre é
compartilhada por todos os seus
colaboradores. Isso acontece por-
que a informação cai em efeito
cascata pelos níveis hierárquicos,
sofrendo mudanças até chegar aos
responsáveis pela execução da es-
tratégia. Eu diria aos CEOs que,
com a educação online, a visão e a
estratégia ficam embutidas no co-
nhecimento. Quanto maior for o
conhecimento adquirido pelos
seus colaboradores, mais a empre-
sa cresce comprometida com a es-
tratégia traçada. Assim, a compa-
nhia cria profissionais que agem
como donos do negócio.
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