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educação a distância
cresce a uma veloci-
dade maior que a
educação presen-

cial. A evolução nas tecnolo-
gias de telecomunicações, o
avanço da internet e o cresci-
mento econômico registrado
nos últimos anos têm contribuí-
do para aumentar essa modali-
dade de ensino, em diversos ní-
veis de aprendizado. Segundo
dados da Associação Brasileira
de Educação a Distância
(Abed), 3,6 milhões de matrícu-
las foram realizadas na modali-
dade de ensino a distância no
Brasil. “A Educação está cres-
cendo no mundo todo, mas é o
e-learning, ou educação a dis-
tância, que mais avança”, ava-
lia o diretor de Relações com o
Setor Corporativo da Abed, Lu-
ciano Sathler.

“A tecnologia facilita cada
vez mais a produção e a distri-
buição do conteúdo”, ressalta
Sathler. Segundo ele, o avanço
nas tecnologias de comunica-
ção tornam mais acessíveis
conteúdos por intermédio de
telefone, SMS, videoconferên-
cia, entre outras ferramentas
de comunicação. “Cada vez
mais gente pode acessar a inter-
net, e a banda de internet está
cada vez mais larga”, frisa o di-
retor da Abed.

Do lado demográfico, Sath-
ler destaca que a longevidade
da população tem impulsiona-
do a demanda por educação
continuada. “Ninguém mais po-
de parar de estudar”, afirma.
Também haverá necessidade
de ampliar o acesso à educação
formal e não formal, sobretudo
em países pobres, “onde nas-
cem mais crianças que preci-
sam ser educadas”.

Porém, Sathler diz que o
grande crescimento da educa-
ção a distância tem sido na edu-
cação não formal. “Empresas
estão cada vez mais aderindo
ao e-learning”, afirma o dire-
tor da Abed. Ele observa que o
ensino a distância vem permi-
tindo que as pequenas e médias
empresas atuem em duas pon-
tas, tanto como demandadoras
de conhecimento, quanto co-
mo fornecedoras da cadeia de
e-learning. “E existem muitos
cursos gratuitos que podem ser

aproveitados pelos pequenos e
médios empreendedores”, des-
taca Sathler.

Mas ele salienta que as em-
presas de menor porte também
figuram como parceiras de
grandes empresas de educação
a distância. “Algumas delas es-
tão atuando como produtoras
de conteúdo, de vídeos, desen-
volvedoras de programas, na
aplicação de provas, entre ou-
tras atividades”, frisa.

A Woli Consultoria e Treina-

mento, com sede em Araxá, na
região do Triângulo Mineiro,
projeta crescimento de 45% pa-
ra este ano, na comparação
com 2012. No ano passado, a
empresa, especializada no ensi-
no a distância para empresas va-
rejistas, já havia crescido 26%
em receita, revela o diretor e
fundador da companhia, Wag-
ner de Freitas Oliveira. Segun-
do ele, o crescimento da econo-
mia na última década tem feito
a Woli ganhar mais mercado.

Oliveira lembra que um de
seus primeiros clientes, uma re-
de de varejo que há dez anos ti-
nha 50 lojas em Minas Gerais,
hoje está com 390 unidades em
seis estados. “E para levar trei-
namento às equipes, dispersas
em várias partes do país, recor-
re às nossas soluções”, desta-
ca. Ele explica que a atividade
varejista utiliza muito o ensino
a distância, até porque o varejo
é uma atividade que não tem
como parar ou abrir mão de

suas equipes em treinamentos
presenciais.

Segundo o presidente da Wo-
li, as empresas estão aderindo
cada vez mais a essa modalida-
de de ensino, principalmente
aquelas com grande dispersão
geográfica, como é o caso de re-
des varejistas com atuação na-
cional. “O custo final de um cur-
so a distância, em média, é equi-
valente a 25% do total que uma
empresa gastaria para aplicar
um curso presencial”, calcula.

Segundo especialistas do setor, o avanço do e-learning no mercado brasileiro se deve à evolução
tecnológica das telecomunicações e da internet e do crescimento econômico dos últimos anos
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Ensino a distância cresce no país e
registra 3,6 milhões de matrículas

De olho na demanda por capacitação do segmento, novas franquias estão sendo criadas
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ma empresa com unidades de ne-
gócios espalhadas por várias ci-
dades, estados e países teria um
custo enorme com viagens, hos-

pedagem e alimentação”, reforça a coorde-
nadora de Tecnologias Aplicadas à Educa-
ção do Senac-SP, Regina Helena Ribeiro. Se-
gundo ela, as pequenas e médias também
estão aderindo a modalidade de ensino a
distância. Elas são demandadoras de cursos
como matemática financeira, comunicação
oral e escrita, administração, contabilida-
de, entre outros cursos. “O pequeno empre-

sário acaba não tendo tempo de se deslo-
car, e a educação a distância respeita as ca-
racterísticas individuais de cada um”, frisa.

Educação presencial não dá conta da ve-
locidade de informações que as empresas
precisam ter hoje em dia, principalmente
no que se refere à tecnologia. O empreen-
dedor precisa de formação, mas tem de tra-
balhar, e acaba não tendo muito tempo pa-
ra se deslocar, estudar e gerir o seu negó-
cio. “O e-learning nesses casos é uma saí-
da para se ter uma informação rápida e pre-
cisa, a um custo mais baixo”, diz Regina.

A Woli também tem registrado aumento
da procura por cursos a distância para peque-
nas e médias. “Como fica difícil produzir
cursos customizados para PMEs, decidimos
lançar uma franquia para atender esse ni-
cho”, ressalta Oliveira. Lançada em agosto
do ano passado, a franquia Fácil Aprender
conta com cinco franqueados em cinco esta-
dos. A meta é chegar a 100 unidades até o fi-
nal do ano que vem. São cerca de 120 cursos
em diversas áreas, e os mais procurados pe-
lo segmento são os conteúdos nas áreas ad-
ministrativa e de desenvolvimento pessoal.

Pequenas e médias empresas aderem à modalidade
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Evolução das matrículas em 
ensino a distância no período
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 mar. 2013, Micro, pequenas e médias empresas, p. A4.




