
Curso a distância domina treinamento 
 
e-Learning vem crescendo cerca de 40% ao ano no segmento corporativo brasileiro e atinge 
um maior número de funcionários a um custo menor. 
 
Os programas de ensino a distância (e-Learning) têm tomado um caminho promissor e se 
mostrado um método rápido e eficiente para adquirir qualificação e aprendizado. Seja por falta 
de tempo, dinheiro ou por opções de cursos, executivos e recém-formados aproveitam essa 
oportunidade para buscar especializações online e estar mais bem preparados para um 
mercado tão competitivo.  
 
Essa metodologia de ensino também se difunde em um momento em que o tempo parece ser 
curto para todos e talvez um caminho para dirigentes que não têm disponibilidade para fazer 
um aperfeiçoamento.  
 
O termo e-Learning existe há mais de dez anos e inclui uma ampla gama de aplicações e 
processos que utilizam como canal de comunicação a internet, extranet, intranet, (LAN/ WAN), 
áudio e vídeo, transmissão via satélite, televisão interativa e CD-ROM. 
 
O número de empresas que utilizam esse meio como um caminho de capacitação de seus 
funcionários tem crescido de forma exponencial, principalmente em São Paulo, que lidera o 
ranking com 47% das companhias que divulgam esse benefício e que estão cadastradas no 
portal e-Learning Brasil. Os dados divulgados pelo site são expressivos e apontam que de 1999 
até hoje quase 450 empresas utilizam essa modalidade de aprendizado, mais de 1,5 milhão de 
pessoas participaram desses treinamentos. 
 
Um estudo realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina mostrou também que os 
alunos que aprendem por ensino a distância conseguem reter 20% a mais os conhecimentos 
aplicados do que os alunos que freqüentam uma instituição de ensino. 
 
Especialistas do setor afirmam que as empresas que utilizam esses programas de 
treinamentos conseguem atingir um maior número de funcionários a baixo custo, cerca de 
50% a menos do que um curso presencial. Além disso, permite àqueles que viajam a negócios 
ou os que têm problemas de tempo e distância ter a possibilidade de se especializar.  
 
"O e-Learning no Brasil, no segmento corporativo, vem crescendo cerca de 40% ao ano. Isso 
se deve ao rápido retorno da aplicação, já que com esse percentual de crescimento os 
investimentos acumulados em 2008 devem ultrapassar R$ 1,5 bilhão", explica Francisco 
Antonio Soeltl, vice-presidente de Tecnologia da Associação Brasileira de Recursos Humanos, 
presidente da MicroPower e do portal e-Learning Brasil. 
 
"Hoje a capacitação a distância é considerada uma opção estratégica. As 57 organizações que 
participaram das quatro edições do Prêmio e-Learning Brasil investiram, de forma acumulada 
nos últimos cinco anos, R$ 310 milhões e os benefícios nesse período ultrapassaram R$ 450 
milhões, um retorno médio menor do que oito meses", completa. 
 
Neste ano, 16 instituições concorriam ao Prêmio e-Learning Brasil, que possui cinco categorias. 
Durante o Congresso e-Learning Brasil 2005, realizado nos dias 15 e 16 de junho, em São 
Paulo, as empresas apresentaram os resultados obtidos e as melhores práticas e lições 
aprendidas com a implantação de ferramentas de e-Learning. 
 
A Datasul é um bom exemplo de eficiência e referência no setor. A partir de um trabalho feito 
internamente, a Universidade Corporativa, em 2002, conseguiu reduzir custos e melhorar a 
qualidade de treinamentos, aumentando o nível de conhecimento das pessoas de uma forma 
mais ágil. Essa experiência começou a gerar interesse em seus clientes, que gostariam de 
adquirir especializações de produtos da Datasul a distância.  
 
"Na Datasul todos os funcionários passam por um treinamento e-Learning. Em 2004 foram 
mais de 2.000 profissionais treinados, gerando 32.500 participações, o que totaliza 63.500 



horas de capacitação a distância", diz Julio Cesar da Cunha, gerente de Aprendizagem e 
Treinamento da Universidade Corporativa Datasul.  
 
A empresa, que já havia sido considerada referência nacional nos anos anteriores, foi 
contemplada na categoria Gold, que avalia o tempo de projeto e a consistência do trabalho de 
organizações que tenham implantado e-Learning em 2002 e 2003. 
 
Parceria – Este ano a Datasul decidiu investir em uma parceria com o Instituto Brasileiro de 
Tecnologia Avançada (IBTA) e está lançando um curso de pós-graduação em Sistemas 
Empresariais Avançados, com duração de 12 meses e reconhecido pelo MEC. 
 
"A grande vantagem para os profissionais que fazem este curso é a questão da disponibilidade. 
As pessoas podem estar viajando e continuar estudando sem prejudicar o andamento dos 
estudos, basta ter acesso à internet" explica Alice Feuser, responsável pela área de Gestão de 
Capital Humano da Datasul. 
 
Neste caso, mesmo tendo a facilidade de cursar a distância, a presença durante os exames é 
obrigatória, por uma exigência do MEC. O aluno também pode optar por assistir as aulas de 
forma presencial. O custo dessa pós-graduação é de R$ 8 mil –o preço médio de uma pós 
deste gênero é de R$ 13 mil. 
 
"Quem faz esse tipo de curso é porque realmente precisa aprender, muitas vezes porque esse 
conhecimento vai fazer parte do seu dia-a-dia e isso faz com que essa pessoa não desista", 
completa Feuser. 
 
A primeira turma, que começa em setembro, deverá ter 25 alunos, mas os responsáveis estão 
aguardando mais inscrições –já são mais de 150 interessados– e, dependendo do volume de 
procura, poderão ser abertas outras turmas. 
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