
e-Learning x desempenho

O desenvolvimento profis-
sional tem se revelado
cada vez mais uma res-

ponsabilidade do próprio fun-
cionário. Por outro lado, as
empresas estão mais conscien-
tes da importância de aumentar
as competências dos seus co-
laboradores. É nesse cenário
que o ensino a distância vem
ganhando consistência, segun-
do Marcelo Fernandes, sócio-
diretor da Mentor Tecnologia."0
ensino a distância deve ser
encarado como um facilitador
no processo de disseminação
de conhecimento. Cada vez que
um funcionário adquire know-
how e entusiasma-se por aper-
feiçoar sempre mais suas com-
petências e a transmiti-las a
seu grupo de trabalho, multipli-
ca-se também o potencial da
empresa", avalia.

Uma pesquisa realizada pe-
lo Thomson Job Impact Study,

nos Estados Unidos, revelou
que a nova geração de apren-
dizado a distância, que combina
técnicas tradicionais de ensino
com e-learning, instruções
online e suporte via internet,
aumentaram em 163% a per-
formance dos funcionários. A
Mentor aposta nesse mix. Seus
cursos abrangem temas gerais
de necessidade das corpo-
rações, como liderança, nego-
ciação, desenvolvimento pes-
soal, trabalho em equipe, ges-
tão do tempo e plano de traba-
lho. "As empresas podem esco-
lher implementar uma ou várias
opções, criando soluções híbri-
das. Outra opção para a imple-
mentação de infra-estrutura
tecnológica é o modelo LSP
(Learning Solution Provider) ou
provedor de serviços de apren-
dizagem, que conta com um
Data Center remoto, no qual o
e-learning é ministrado e ge-

renciado via internet, minimi-
zando riscos, desafios tecnoló-
gicos de implementação e de
suporte, além de reduzir gastos
com manutenção e atualiza-
ção", avalia Fernandes.

O relatório divulgado pelo
GEM - Global Entrepreunership
Monitor-projeto internacional
de pesquisa realizado em 37
países - aponta o Brasil como
um dos países mais empreen-
dedores do mundo em e-lear-
ning, ocupando a sétima posi-
ção. Outra pesquisa, esta rea-
lizada no Brasil pela Micro-
Power, revelou que os investi-
mentos em e-learning cresce-
ram 33,3% em 2002 em relação
a 2001, saltando de US$ 60 mi-
lhões para US$ 80 milhões. Em
todo o mundo, de acordo com
o instituto norte-americano
IDC, os investimentos em
e-learning totalizaram US$ 6,6
bilhões em 2002.
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