
A queridinha 
das empresas 
Educação a distância ganha cada vez mais espaço nas empresas, que investem 
pesado em ações voltadas para a educação continuada de seus funcionários 
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laboradores (sejam eles fornecedores, 
clientes ou terceiros), os números são 
mais modestos, mas t a m b é m apontam 
para crescimento: 45.883, alta de 18% na 
comparação ano a ano. 

Mas o que justificaria o interesse das 
empresas brasileiras pelo ensino a dis
tância? Um dos pontos mais simples para 
explicar esse crescente interesse é estrita
mente financeiro: é muito mais barato, do 
ponto de vista da empresa, treinar o fun
cionário sem tirá-lo da sua sala (ou casa). 
Além disso, criar o conteúdo e distribuí-lo 
via internet ou satélite minimiza a perda 
de produtividade, reduz sistematicamente 
os problemas de logística e facilita treinar 
um grande número de pessoas. Se uma 
empresa precisa criar dez turmas com 100 
pessoas espalhadas em várias unidades 
pelo Brasil, o ensino a distância é a saída 



mais fácil. O funcionário faz o curso (e as 
avaliações) quando puder e não é preciso 
reunir todos em uma mesma sala. 

Educação continuada 
Não é à toa que pesquisa da Abed com 

23 empresas de todo o Brasil aponta que 
100% das corporações definem redução 
de custos como fator importante para a 
adoção desse modelo, seguido por agi
lidade na realização dos cursos (93%). 
O lado financeiro, contudo, responde ape
nas por parte da equação. Para companhias 
preocupadas com a melhoria contínua de 
seus produtos e serviços, o método se mos
tra como uma ótima ferramenta. 

Como? Capacitando o material humano 
das maneiras mais variadas possíveis e nas 
diversas hierarquias - seja em treinamentos 
sobre novos produtos em cursos de gradua
ção ou de formação técnica para funcioná
rios de nível operacional, seja no ensino de 
novos idiomas e pós-graduação para aprimo
ramento do profissional de alta patente. 

"O caminho dessa modalidade nas cor
porações está sendo construído em conjun
to com o conceito de universidade corpo
rativa, com o ideal da educação continuada 
dentro das empresas", resume a professora 
adjunta da Universidade Federal de São 
Paulo e membro do Conselho Fiscal da 
Abed, Rita Maria Tarcia. 

Porém, apesar do crescimento, a reali
dade da EAD está longe de ser perfeita nas 
empresas. A pesquisa da Abed apontou, ain
da, que a impessoalidade do modelo é vista 
como desvantagem para 73% dos respon
dentes - ponto particularmente importante 
quando se discute engajamento dos alunos 
em um modelo de ensino que demanda mais 
disciplina e organização dos estudantes. 

Além disso, outro dado aponta uma rea
lidade preocupante: apenas 7% dos entrevis
tados fazem um acompanhamento da apren
dizagem dos cursos a distância, enquanto a 
maioria (80%) baseia a avaliação em relatos 
ou relatórios preenchidos pelos próprios 
participantes dos cursos. Algumas páginas 
em que o aluno diz se aprendeu ou não, ga
rantem os entrevistados, estão longe de pro
var se o aprendizado aconteceu de fato. 

O lado ruim do crescimento 
A grande procura pelo ensino a distân

cia teve uma consequência: multiplicação 
de empresas que se dizem especialistas 
nesse modelo, mas que não apostam na 
qualidade. A forte atuação delas nesse se
tor culminou em um mercado hostil com 
forte competição por preço em detrimento 
do resultado final para os alunos - e para 
as corporações. No geral, concordam os 
entrevistados, preço mais barato significa 
resultados abaixo da crítica. 

"Algumas empresas descobriram uma 
mina de ouro chamada EAD. Mas gravar a 
aula e mandar via satélite cobrando R$ 180 
não é ensino a distância. Isso não forma 
ninguém", alerta o fundador da Associa
ção Internacional de Educação Continuada 
(Aiec), Vicente Nogueira Filho. 



Para Carlos Allegretti, 
um dos responsáveis pelo 
setor de ensino a distância 
na Universidade Paulista 
(Unip), a falta de uma regu
lamentação bem definida 
do Ministério da Educação 
facilitou a explosão de ca
pacitação com qualidade 
duvidosa. Cursos sem tutor ou monitoramen
to dos alunos, sem nenhuma estrutura nos 
poios de ensino e sem bibliotecas são comuns. 
"A concorrência desleal derrubou o preço dos 
cursos. Mas as políticas recentes do M E C ata
cam estas escolas que não atendem ao aluno, 
e o cenário está melhorando", acredita. 

Rita, da Abed, faz a ressalva de que as 
ofertas ruins de serviços não são exclusivas 
do segmento de ensino a distância. Trata-se 
de um fato comum não só em educação, 
mas em mercados muito aquecidos e com 
muitos competidores. "O setor cresceu 90% 
nos últimos dois anos. Mas, se compararmos 
com os últimos dez anos, houve uma me
lhora considerável na qualidade", garante. 

Como mensurar 
Mas como identificar o sucesso do ensino 

feito a distância e saber se o funcionário, re
almente, aprendeu? Essa é uma das pergun
tas mais complexas de ser respondidas e que 
mais preocupa as empresas. O retorno sobre 

o investimento, chamado de ROI (Return 
Over Investimenf) no mundo corporativo, é 
uma métrica particularmente difícil de medir 
quando se fala em treinamento de funcioná
rios. Não há fórmula mágica, mas as empresas 
tentam algumas estratégias para saber se o in
vestimento em educação compensa. 

Uma das práticas adotadas é comparar 
o curso a distância com uma alternativa 
presencial, a questão nesse caso são os cus
tos, já que realizar o treinamento de 30 mil 
funcionários espalhados pelo Brasil inteiro, 
por exemplo, é mais barato via EAD. 

"Definir as métricas é sempre um de
safio, mas é preciso ir além do aspecto fi
nanceiro. Um bom caminho está em iden
tificar como ele está colaborando no dia a 
dia do profissional", resume Rita, da Abed. 
O retorno na prática profissional é sempre a 
melhor recompensa para a empresa. "Se ele 
estiver usando o treinamento em sua rotina, 
tudo indica que o curso foi bem sucedido", 
diz Rita. E os dois lados ficam felizes. 
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