
O e-learning, ensino a dis-
tância por meio de mídias

eletrônicas, movimentou cerca de
80 milhões de reais no Brasil no ano
passado, segundo pesquisas realiza-
das pelo portal e-Learning Brasil. O
valor ainda é muito pequeno diante
do volume de negócios no mundo:
algo em torno de 6,6 bilhões de dó-
lares de acordo com o International
Data Corporation (IDC). Mas esse
montante é apenas um aquecimen-
to, já que, segundo o próprio IDC,
em dois anos, as vendas e soluções
e os serviços para e-learning quase
quadruplicarão, podendo alcançar
23 bilhões de dólares.

As empresas brasileiras de sis-
temas para gerenciamento do en-
sino a distância (ou Learning

Management Systems - LMS) apos-
tam nessa demanda. Entre 1999 e
2003, o mercado apresentou um
crescimento superior a 60% em in-
vestimentos em ferramentas tecno-
lógicas para educação corporativa,
segundo levantamento feito pelo
portal com empresas que participa-
ram do prêmio e-Learning Brasil.
"Em nível mundial, esse crescimen-
to é de 40%. Ou seja, estamos acima
da média. Temos um mercado com
potencial", comenta Francisco Antô-
nio Soeltl, presidente da Micropo-
wer e vice-presidente de Tecnologia
da ABRH-Nacional. "Isso é positi-
vo porque demonstra que o país
está se beneficiando. Mas temos de
ser realistas e entender que esses
investimentos tendem a diminuir

para uma taxa de 40%", acrescen-
ta. Em termos financeiros, Soeltl
conta que, de 1999 até hoje, o vo-
lume investido supera 190 milhões
de reais e os benefícios gerados
chegam a 270 milhões de reais.

As empresas têm adotado o e-
learning de duas formas: compran-
do tecnologia, e instalando interna-
mente ou externamente, ou pagando
pela demanda ou pelo uso de um de-
terminado curso. A modalidade mais
comum, segundo pesquisas do por-
tal, é aderir a soluções de e-learning
por meio da modalidade Application
Service Provider - ASP (90% das
201 empresas ouvidas). "Ele é o mais
procurado porque não imobiliza a
empresa com investimentos em es-
trutura", explica Soeltl.
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Do total gerado em benefícios,
20% refere-se à geração de receita.
"O e-learning agiliza o lançamento
de um produto, por exemplo. Você
prepara mais rapidamente um profis-
sional para ele. A empresa tem con-
dições de colocá-lo na mão do clien-
te mais cedo e de gerenciar melhor
esse processo", diz Soeltl. Além dis-
so, continua o presidente da Micro-
power, existe a questão de o colabo-
rador não se ausentar por longo pe-
ríodo da empresa em cursos pre-
senciais. "Assim, ele não perde opor-
tunidades de gerar negócios."

O restante dos benefícios refere-se
à economia. Em uma pesquisa feita
pelo portal, em janeiro, das 312 em-
presas ouvidas, 30% demonstraram
que a redução dos custos de viagens,
hospedagem e transporte e a maior ra-
pidez no processo de treinamento
(29%) são, respectivamente, as
principais motivações para a
adoção do e-learning.

Além dessas, a adoção
da tecnologia nos processos
de educação permite outras
vantagens de acordo com

Manoel Salgueiro, presidente da Sa-
bá no Brasil: "Quanto maior a cor-
poração, maior a dificuldade em preen-
cher as vagas que aparecem com as
pratas da casa. Ela sabe que tem as

pessoas, mas não tem idéia de quais
são, efetivamente, as competências
que esses colaboradores possuem e
os gaps existentes. Um modelo de
gestão por competência aliado ao uso
da tecnologia de forma integrada com
a educação corportiva permite pre-
parar um profissional rapidamente
para assumir uma nova posição. Vo-
cê traça um plano de educação para
ele", explica. O outro benefício está
na possibilidade de o RH criar mé-
tricas de avaliação. "Nosso sistema
é integrável a outros de gestão e pos-
suímos um datamarketing que ana-
lisa e gera relatórios customizados
para auxiliar as organizações na ava-
liação dos cursos", diz.

Diferenças de nível social, difi-
culdades de acesso à educação e di-
mensão geográfica. Esses são alguns
dos pontos apontados por Leonardo
Petrelli, diretor presidente da DTCom,
como as principais razões para o de-
senvolvimento da educação a distân-
cia no país. "Ela integra e democra-
tiza", diz. No entanto, Petrelli acredi-
ta existir uma certa confusão sobre o
conceito de tecnologia: "Todo mun-
do acha que o moderno é via web.
Mas, num país como o nosso, cuja po-
pulação tem o hábito de assistir à TV,
é um desperdício não usar o meio tele-
visivo para repassar conhecimento."

Ele explica que a internet é, sem
dúvida, um caminho para a educa-
ção a distância. Porém, para que seja
usada plenamente, será necessário al-
tos investimentos. "Primeiro deve-se
conectar esse país. Depois, garantir
que essa conectividade tenha alta ve-
locidade para passar um grande volu-
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dática e mais fácil de chegar a todas
as partes do país", observa. "A edu-
cação a distância tem de ser feita de
forma multimidiática, com a mídia
que for mais adaptável ao cliente."

Apesar da expectativa de um cres-
cimento no mercado, ainda existem
barreiras a serem vencidas pelas
empresas do setor. Um dos trabalhos
da Micropower, por exemplo, é o de
sensibilizar as organizações para o
que o e-learning pode fazer. Por isso,
entre as ações, estão a realização de
um congresso anual e do prêmio e-
learning Brasil. Ainda nesse sentido,
Salgueiro, da Saba, destaca que o RH
deve entender o que é o e-learning
dentro da gestão do conhecimento.
"Para isso, vale a pena visitar empre-
sas que já tenham implantado essa
ferramenta e fazer uma analogia do
que pode ser adaptado", diz. Dessa
forma, segundo ele, é possível ultra-
passar barreiras tradicionais como a
questão do investimento e a resistên-
cia por parte dos funcionários a essa
nova modalidade de ensino.

Presenciais - De acordo com
um levantamento feito no início do
ano pelo portal e-learning Brasil com
138 organizações, 98% delas acredi-
tam que um dos caminhos para ven-
cer essa resistência é a combinação
de métodos de treinamentos presen-
ciais e eletrônicos, o chamado blended
learning. A adoção dessa modalidade
híbrida de educação teve um cresci-
mento de 40% em relação ao ano pas-
sado em 23% das empresas ouvidas
pelo portal na mesma pesquisa. Em

outro grupo (39%)
esse aumento foi
de 10% a 30%.

A universida-
de corporativa

do Banco do Bra-
sil é um exem-
plo. Metade dos

programas oferecidos é virtual. "Na
verdade, trabalhamos com várias
mídias, como apostilas, web, aulas
presenciais e uma TV corporativa,
um canal fechado com 3,5 mil pon-
tos de recepção, que atinge 98% dos
85 mil funcionários", comenta Hugo
Brandão, gerente da divisão de par-
cerias da universidade.

Atualmente, o banco conta 12 cen-
tros regionais de formação, soman-
do 98 salas e 12 auditórios. Há, ain-
da, o campus virtual com dois por-

tais: um aberto para qualquer usuá-
rio e outro restrito a determinados pú-
blicos e que oferece mais de cem pro-
gramas de treinamento. "A tecnolo-
gia ajuda muito, seja via web ou por
outro meio. O mercado em que atua-
mos é dinâmico e competitivo, fazen-
do com que as especificações de nos-
sos produtos mudem constantemen-
te. Imagine que daqui a alguns dias
o banco resolva lançar um novo se-
guro para automóvel. Como vou pre-
parar todos os funcionários para isso
em pouco tempo? A solução está na
tecnologia: aviso todos que em tal dia
haverá um programa em nossa TV
sobre o novo produto", diz.

Competitividade. Essa é a princi-
pal razão para as empresas investirem
em educação corporativa (veja mais
na entrevista com a professora Mari-
sa Eboli na página 34). "Elas preci-
sam de pessoas com competências
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necessárias para gerenciar os negó-
cios", observa Alberto Varano, pre-
sidente da recém-criada Associação
Brasileira de Educação Corporativa
(Abec) e diretor superintendente do
Isvor Fiat, empresa do grupo focada
em treinamento. "Na Abec, muitas
organizações estão com projetos vol-
tados para exportação e precisam de
profissionais com competências es-
pecíficas. Para isso, estão investin-
do em cursos nesse sentido", diz.

Padronização - Varano re-
força que a tecnologia é, em alguns
casos, o suporte fundamental nos
processos de educação nas empresas.
Atualmente, cerca de 80 mil funcio-
nários da Fiat, em todo o mundo, es-
tão em treinamento via e-learning
num curso de governança corpora-
tiva. "Precisávamos capacitar essas
pessoas em apenas três meses. Isso
seria impossível sem tecnologia. Mas
não quero dizer que ela é a solução
para tudo. Muitos dos projetos de
educação corporativa têm um aspec-
to de troca de idéias e de vivências
que é feito apenas de forma pre-
sencial. E isso também é importan-
te. É uma ótima maneira de repassar
a cultura da empresa", acrescenta.

Uma das propostas da Abec para o
setor é a padronização de plataforma
para o e-learning. "Muitas empresas
estão desenvolvendo produtos de
acordo com seus próprios padrões.
Queremos criar um padrão único ou
aderir a um específico para que pos-
samos compartilhar alguns produtos
de e-learning", diz. O objetivo é faci-
litar a troca de experiências entre as
universidades corporativas por meio
de linguagens tecnológicas comuns e
reduzir custos. "Assim, podemos ne-
gociar melhor com as fornecedoras e
dividir os custos. Não vai ser só a Fiat
que vai negociar, vai ser a Fiat e mui-
tas outras juntas", finaliza.
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