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O crescimento do mercado de educação corporativa no Brasil, que atualmente movimenta em 
torno de R$ 1,8 bilhão ao ano, atraiu a atenção do grupo Hughes Comunnications, fundado 
pelo milionário norte-americano Howard Hughes, líder mundial no oferecimento de banda larga 
via satélite. Em agosto, o grupo lança no país um novo serviço chamado Global Education, 
voltado exclusivamente ao ensino corporativo.   
 
A novidade é que além do aparato tecnológico para as transmissões, a companhia agora passa 
a oferecer também o conteúdo educacional. Para criar cursos customizados para as empresas 
treinarem suas equipes, a Hughes está firmando parcerias com escolas e universidades 
brasileiras. As primeiras a fecharem acordo com a companhia foram a Fundação Instituto de 
Administração (FIA), a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Pontifícia Universidade 
Católica (PUC) de São Paulo, através da Coordenadoria Geral de Especialização, 
Aperfeiçoamento e Extensão (Cogeae). "Estamos em fase de negociação com a BSP e a 
Fundação Getulio Vargas", diz René Birocchi, diretor de negócios em educação da Hughes.   
 
O grupo está presente no Brasil há 35 anos e oferece desde 2003 um sistema que permite a 
integração, ao vivo, entre professor e alunos pela televisão digital, computador ou através de 
um data-show. "Tudo acontece em tempo real", explica Birocchi. As aulas são ministradas por 
professores das universidades num estúdio montado pela Hughes e transmitidas para qualquer 
lugar onde estejam instalados seus aparelhos receptores. Os cursos terão no mínimo 30 horas 
e poderão chegar a 480 horas   
 
A experiência com este tipo de serviço foi realizada na Índia, onde a Hughes já ministrou 
cursos virtuais para mais de 15 mil estudantes, em mais de 200 salas de aula. A metodologia 
utilizada e a interatividade entre professores e alunos faz com que o ensino a distância se 
aproxime do formato presencial. "Essa tecnologia permite que as aulas à distância aconteçam 
numa sala de aula normal", explica José Augusto Pereira Brito, CIO do Mackenzie. "É um 
ambiente que não choca as pessoas da geração X, em torno dos 40 e 50 anos de idade, que 
muitas vezes ainda se assustam com o ensino apenas virtual", acredita.   
 
Há alguns anos, o Mackenzie vem investindo no uso de ambientes virtuais para ampliar seu 
leque de cursos de extensão. Foi uma das primeiras universidades brasileiras a investir no 
Second Life, site de relacionamento e negócios em 3D na internet. Em abril de 2007, começou 
a capacitar seus 1.370 professores para atuarem em ambientes virtuais. "Existe um novo 
modelo pedagógico hoje, no qual o aluno é pró-ativo, questionador e melhor informado. O 
professor precisa se adaptar a essa nova rede ao redor dos estudantes", diz Brito. "As 
empresas, por sua vez, estão descobrindo que precisam oferecer educação continuada porque 
sabem que o funcionário também precisa aprender o tempo todo".   
 
O Mackenzie começou a investir em ensino corporativo para empresas há cinco anos e agora 
quer ganhar escala com a nova parceria. "Com esse tipo de transmissão é possível ensinar 
numa plataforma no meio do mar ou numa aldeia na Amazônia", diz Brito.   
 
O professor Cesar Souza, da FIA, acredita que a maior vantagem da nova metodologia é que 
ela diminui o tempo na divulgação e disseminação do conhecimento na empresa. "Por ser 
bidirecional, a tecnologia permite uma interação entre os funcionários de diversas localidades", 
diz. A FIA oferece cursos "in company" desde a sua criação em 1980.   
 
René Birocchi diz que a Hughes já possui 8 mil antenas espalhadas pelo país. Ele acredita no 
potencial de desenvolvimento do ensino a distância no Brasil, que hoje já consome um de cada 
quatro reais investidos em educação corporativa. "Ele está avançando mais rápido que o 
ensino presencial", diz. A área de educação representa hoje um terço da receita da Hughes 
Communications no mundo, que faturou U$ 1 bilhão no ano passado. "Nossa meta é que o 
segmento educação cresça 45% este ano no Brasil", diz o diretor. "Queremos chegar ao 
mesmo patamar mundial", diz.   
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