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Outrora desvalorizado no mercado, o ensino à distância ganha cada vez mais adeptos no 
Brasil. Números da Associação Brasileira de Educação à Distância (Abed) ilustram a 
avassaladora expansão deste modelo pedagógico, que casa perfeitamente com a vida agitada 
dos executivos e a crescente exigência das empresas em ter profissionais qualificados e 
atualizados. O total de vagas oferecidas em graduação e pós-graduação pulou de 6,4 mil em 
2000 para 813,5 mil em 2006. De carona neste processo, o contingente de matrículas pulou de 
1,7 mil para 207,2 mil no mesmo período.  
 
Outro bom sinalizador do movimento de expansão da educação à distância está associada ao 
fato de que renomadas instituições de ensino, como Fundação Getulio Vargas (FGV), Ibmec e 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), entre outras, adotaram este 
modelo pedagógico para MBAs e pós-graduações, o que impulsionou a valorização destes 
cursos pelas empresas.  
 
“O Brasil está acompanhando o que acontece ao redor do mundo. Hoje, a educação à distância 
é cada vez mais valorizada no mercado de trabalho. A expansão se deu por três razões: a 
crescente necessidade de atualização profissional, o advento de novas tecnologias e, por fim, o 
apoio mais intenso do Ministério da Educação (MEC), que retirou algumas barreiras da 
legislação”, diz Frederic Litto, presidente da Abed.  
 
Nos últimos dois anos, um número crescente de instituições de ensino se interessou em lançar 
módulos de ensino à distância. Em 2006, eram oferecidos 194 cursos em todo o País. Apenas 
um ano depois, segundo o mais recente levantamento da Abed, o número saltou para 320, 
alta de 64,9%.  
 
A FGV, por exemplo, oferece cursos de especialização e corporativos nas áreas bancária, de 
administração pública e logística, entre outras. “O ensino a distância na FGV nasceu em 1995, 
em um projeto embrionário feito em parceria com a Petrobras. Finalmente, em 2001, 
lançamos o FGV Online. Hoje, oferecemos mais de 180 títulos para cursos de extensão, além 
de 11 pós-graduações nas mais diversas áreas”, diz Stravos Xanthopoylos, diretor executivo 
da FGV Online.  
 
Ofertas 
 
Além dela, outras instituições como Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-
Rio), Universidade de São Paulo (USP) e Fundação Dom Cabral, entre outras, já oferecem 
educação à distância. Quem ainda não tem, corre contra o tempo. É o caso do Ibmec-RJ, que 
abre inscrições para as primeiras turmas à distância em junho. Além de cursos livres, serão 
lançados MBA Executivo e CBA em Gestão de Negócios.  
 
Outra indicação de que o ensino à distância está se desenvolvendo é a valorização cada vez 
maior por parte de empresas e recrutamento de executivos. Segundo Fabiano Kawano, 
consultor da Michael Page, a modalidade vem ganhando espaço.  
 
“Durante a entrevista, avalio inicialmente as instituições de ensino em que o candidato passou. 
Não me importa se foi à distância ou presencial. A partir do momento em que me deparo com 
dois executivos que cursaram a mesma escola, balizo minha escolha a partir do que cada um 
assimilou do conteúdo”, revela.  
 
Isabel Macarenco, professora da Fundação Escola de Comércio Ãlvares Penteado (Fecap) e 
coach profissional, corrobora as palavras de Kawano. “A cultura do ensino à distância ganha 
espaço nas empresas. Há até algumas que estimulam seus funcionários. Durante seleções, os 
recrutadores avaliam o conhecimento do candidato, sem levar em consideração se fizeram 
pós-graduação presenciais ou à distância”, diz.  
 



Isabel recomenda pesquisa sobre a instituição e muita dedicação para quem deseja estudar à 
distância. “O mais importante é o profissional ter em mente o que o curso agrega ao perfil de 
sua carreira. Fazer pós-graduação por currículo não é recomendável. Além disso, o executivo 
deve ter uma postura investigativa, disciplina e dedicação. Ele precisa ser mais estudante do 
que aluno para realmente assimilar o conteúdo”, avalia.  
 
Motivos 
 
Marcia Pires, de 46 anos, cursou a pós-graduação em Marketing de Serviços da FGV Online 
entre 2007 e 2008. Atual diretora de Educação de rede do cursos de línguas Yázigi, Marcia 
revela que o cruzamento de fatores a fez se matricular na FGV Online.  
 
“Já possuía uma pós-graduação em Letras na USP. Em função do pouco tempo disponível por 
conta do trabalho e das constantes viagens, além da curiosidade em conhecer a metodologia 
do ensino à distância, o curso da FGV Online se encaixava bem com minhas necessidades”, 
diz.  
 
Segundo a executiva, a experiência foi muito válida. “Além de maturidade e disciplina, é 
fundamental querer fazer o curso. Por isso, mais do que o conteúdo, você também cresce 
profissionalmente. Uma das críticas feitas ao ensino à distância é que ele não oferece 
relacionamento. Mas isso não é verdade. Há diversos rituais de aproximação, como aulas de 
abertura e encerramento presenciais, além de chats e outras formas de contato entre os 
alunos”, afirma. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22, 23 e 24 maio 2009, Seudinheiro, p. 
B-16.   


