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Engana-se quem pensa em E-Learning (Educação à Distância) como mais uma tendência 
corporativa ou uma ideologia de treinamento altamente tecnológica e sofisticada. Na realidade, é 
mais que isso. Sofisticação, é bem verdade, é inerente a esse conceito e está diretamente 
relacionada ao mesmo, dado o amplo suporte em tecnologia que lhe é necessário.  
 
Aparte as inúmeras vantagens como redução de custos de treinamento em empresas, alcance 
metodológico extenso em regiões mais longínquas e acesso ao conhecimento de forma imediata, o 
E-Learning precisa ser visto também, a partir de agora, como uma ferramenta também capaz de 
aperfeiçoar funcionários de níveis operacionais, mesmo que alguns ou muitos deles não tenham 
sequer tocado em um computador. 
 
Nova realidade  
O primeiro passo nessa direção é pensar na criação e distribuição de um material didático que 
será um instrumento de apresentação do computador e da internet, bem como do funcionamento 
e do vocabulário relacionado a ambos. Essa seria uma fase de ambientação e introdução das 
pessoas a uma nova realidade no que se refere à capacitação e ao desenvolvimento profissional. 
 
Há que se pensar o máximo possível sob o ponto de vista dos funcionários que receberão o 
material: os textos deverão estar suficientemente claros e ao mesmo tempo eficientes ao tratar 
dos conceitos, pois é nesse ponto que poderá estar a possibilidade de se concretizar um 
treinamento à distância - a compreensão e aproveitamento absoluto da fase inicial.  
 
Recomendável também é que a transmissão de conteúdo aconteça de forma lúdica nesses 
materiais, atraindo a atenção dos profissionais e criando a motivação necessária para que os 
mesmos se sintam realmente envolvidos e dispostos a seguir na ambientação e a estar, 
posteriormente, diante de um computador realizando as tarefas por conta própria. A configuração 
desse processo renderia, inclusive, uma "inclusão digital" a partir da própria empresa, o que seria 
outro assunto. Certo é que, ao menos dentro dos limites organizacionais, a inclusão e equalização 
de competências funcionais mínimas entre os indivíduos devem ser alcançadas. Em seguida, na 
fase de contato efetivo com o pc e, conseqüentemente, a internet, deve ser levado em 
consideração o que é mais vantajoso (e menos dispendioso) para a organização: a presença de 
um tutor ou a elaboração de tutoriais em cd-rom.  
 
A diferença entre a adoção de um ou outro reside na adaptabilidade dos funcionários aos 
conceitos que foram introduzidos na primeira fase. Se estão completamente familiarizados e 
bastante motivados - e com apoio, ao menos, da média gerência - poderão render bem com o uso 
de conteúdos em cd-rom, o que permite um aprendizado por conta própria. Nesse caso, um tutor 
- ou mais especificamente - um professor nessa posição deverá estar disponível para eventuais 
dúvidas e para dar o apoio necessário durante a fase de aprendizagem com o material, 
possibilitando que se construa o conhecimento. 
 
É possível completar o elo da corrente de introdução do pessoal operacional ao E-Learning, 
incrementando ainda mais o processo, com a aplicação de um teste de gap de conhecimentos 
antes do curso e a realização de outro teste depois do curso, em tempo a ser decidido de acordo 
com os prazos e cronogramas das fases iniciais, para medir a eficácia do treinamento.  
 
Superadas as etapas apresentadas, compete à empresa passar a fazer uso da Educação a 
Distância também para os funcionários situados nos pontos mais remotos do organograma de 
qualquer organização. Afinal, além de formar profissionais mais bem preparados e competentes, 
enseja também a formação de pessoas em perfeita sintonia com as tendências do mundo 
moderno. Como se sabe, são essas mesmas pessoas que fazem as organizações. 
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