
necessário estar preparado.
Essa é a premissa que motiva
as empresas a investir em edu-

cação corporativa. A complexidade dos
negócios e das relações com mercados e
públicos faz com que o diploma tradicional
e os treinamentos esporádicos realizados
pelas empresas não sejam mais suficientes.
O desenvolvimento de incentivos para a
educação corporativa é uma forma de trazer
vantagens competitivas para as organiza-
ções. Faz-se necessário gerar um tipo de
conhecimento diferente dos cursos acadê-
micos, ainda que muitas vezes possuam pa-
drões semelhantes ou constituam parcerias
com as universidades tradicionais.

Um dos modelos mais novos e mais
usados pelos gestores em suas empresas
é a EAD (sigla para educação a distância)

que, segundo dados do Ministério da Edu-
cação (MEC), começou a se firmar a partir
de 1997, quando os primeiros cursos de
pós-graduação seguindo essa metodologia
foram oferecidos. O credenciamento oficial
por parte do governo federal, porém, deu-se
apenas entre 1999 e 2002. Apesar disso, é
intensa a discussão a respeito das vantagens
e desvantagens da EAD. O fato é que,
mesmo apresentando algumas ressalvas, os
especialistas destacam mais benefícios do
que problemas nessa modalidade.

Segundo a Gestum, empresa especiali-
zada em tecnologia educacional, fundada
em 2000, o e-learning, nome usado pela
maioria das empresas para determinar
a educação a distância via web, está em
comprovada ascensão no Brasil. Dados que
constam do Anuário Brasileiro Estatístico



de Educação Aberta e a Distância (Abra-
EAD), edição 2008, mostram que mais de
2,5 milhões de pessoas estudaram em cur-
sos com metodologias a distância no ano
de 2007. Outra pesquisa realizada em 2006
pela Associação Brasileira de Treinamento
e Desenvolvimento (ABTD) revelou que o
e-learning tem representado uma crescente
vantagem em relação à educação presencial
devido a benefícios como: flexibilidade de
tempo e espaço para o aluno, agilidade, re-
dução de despesas, abrangência e alcance,
acesso facilitado e menor interferência na
rotina de trabalho.

Para as empresas que possuem unidades
espalhadas pelo país, o e-learning pode ser
mais vantajoso por poder reduzir custos de
logística e coordenação de agendas, bem
como o deslocamento dos participantes.
"Outra vantagem é que vem evoluindo a
chamada responsabilidade pelo autode-
senvolvimento dos colaboradores. Cada
um deles passa a ter um plano de desen-
volvimento individual com características
e focos de desenvolvimento específicos.
Dessa forma, diversos programas de e-
learning, organizados como um cardápio,
podem ser escolhidos e priorizados de
acordo com o momento da carreira do pro-
fissional, sua disponibilidade e prioridade
em termos de desenvolvimento", destaca
Carlos Siqueira, diretor de capital humano
da Watson Wyatt.

Porém, não há apenas um modelo de
educação a distância. Os programas po-
dem apresentar diferentes configurações
e diversas grades curriculares. O Grupo
Educacional Uninter, do Paraná, apresenta
outras formas desse método. Uma delas é a
possibilidade de interação com o professor,
em tempo real, durante a aula - o que hão
acontece no e-learning. "Como as aulas da
modalidade a distância são realizadas ao
vivo, via satélite, diretamente do estúdio
do grupo, em Curitiba, os alunos têm a

possibilidade, independentemente de onde
estejam, de entrar em contato diretamente
com o professor via uma linha 0800 ou
e-mail e ter sua questão respondida pron-
tamente", conta Alfredo Pires, diretor de
marketing do grupo. Além disso, o grupo
oferece aos seus estudantes de ensino a
distância um material didático composto
por livros, que permite o complemento edu-
cacional, fomentando o hábito da leitura e
incentivando a formação de uma pequena
biblioteca por seus alunos, que pode ser
consultada sempre que necessário.

Apesar de tantas vantagens, os espe-
cialistas lembram que os cursos e-learning
não servem para qualquer propósito. A
comunicação virtual é uma realidade e traz
benefícios no tocante à redução de custos,
encurtamento de distâncias, otimização de
tempo e flexibilidade no que diz respeito
ao ritmo de aprendizagem individual. Já
em temas de desenvolvimento compor-
tamental, o e-learning é mais limitado
em termos de desenvolvimento, sendo,
porém, mais interessante do ponto de vis-

Dados do EAD mostram que mais
de 2,5 milhões de pessoas estudaram
em cursos com metodologias a
distância no ano de 2007

ta técnico. "Os conteúdos técnicos ainda
seguem o padrão de aulas, e é bem comum
que se use o ensino a distância. Eles são
mais fáceis de ser mensurados por provas
e certificações, mas a melhor maneira é a
avaliação positiva do profissional quanto
às competências técnicas adquiridas e
demonstradas no dia-a-dia do trabalho,
validadas pelo superior e colegas mais
experientes. O problema é que nem sem-



pre as empresas têm essas competências
técnicas identificadas, nem organizadas
e muito menos alinhadas ao processo de
gestão e avaliação de desempenho", enfa-
tiza Siqueira. "Qualquer investimento que
seja feito em pessoas deve estar alinhado
com os planos estratégicos estabelecidos
pelas organizações. Essa é uma forma de
gastar corretamente o dinheiro", acrescen-
ta Marco Antônio Quége, diretor-geral de
programas executivos da Business School
São Paulo (BSP).

Antes de escolher a instituição de ensi-
no, o gestor deve verificar, principalmente,
a idoneidade da empresa educacional,
o histórico dela, sua abrangência e a sa-
tisfação de seus parceiros, bem como a
qualidade do ensino e do material didáti-
co. Viabilizar a educação a distância não
depende apenas de um bom software que
gerencie os cursos e os alunos. Além de
um eficiente sistema de gerenciamento, é
necessário deter conteúdos desenvolvidos
com embasamento pedagógico e teoria
específica. E indispensável também ex-
periência em gestão de cada curso, o que
envolve profissionais de recursos humanos,
tutores e professores.

Segundo a maioria dos consultores,
essa modalidade é uma tendência forte,
impulsionada principalmente pela atua-

 Quége, da BSP: todo investimento
 em pessoas deve estar alinhado às
 estratégias da empresa

ção mais global das empresas. Com gente
trabalhando em todos os cantos do mundo,
opções assim são ótimas e fazem com que
a mesma mensagem chegue a todos os
pontos. Eventualmente, para quem não tem
tanta familiaridade com o assunto, a falta
do contato humano poderá ser sentida. Mas,
para atender essa carência, muitos progra-
mas já estão funcionando de forma híbrida,
isto é, combinando aulas presenciais e com
aulas "virtuais" (veja mais na matéria da
pág. XX).

"Embora o número de ofertas desse tipo
de curso venha crescendo rapidamente,
com o número de matrículas aumentando
em progressão geométrica, ainda experi-
mentamos uma sensação de que apenas o
tempo irá provar quem fica no mercado",
pondera Willian Bull, consultor da área de
capital humano da Mercer. Seja qual for
o rumo da EAD, a exigência do mercado
continuará sendo a mesma: competência
e resultados. (Elke Mendonça) 
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