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Treinar funcionários espalhados pelo país, em curto espaço de tempo e com baixo custo 
operacional, além de permitir que cada um tenha flexibilidade para estudar na hora e local 
escolhidos é o sonho de toda empresa. 
 
Com a disseminação do e-learning, o Brasil viu, nos últimos três anos, várias corporações 
adotarem soluções de educação a distância em busca da realização desse sonho. Depois de muito 
trabalho, inúmeros investimentos e vários erros e acertos, o e-learning parece ter finalmente se 
firmado como um modelo de ensino imprescindível para a capacitação da mão-de-obra de muitas 
empresas. 
 
Em todo o mundo, a educação a distância deve movimentar US$ 8,9 bilhões este ano, com 
previsão de chegar à casa dos US$ 23,7 bilhões em 2006. O mercado americano é o que mais 
investe no setor. No ano passado, foram gastos US$ 5,2 bilhões em educação a distância nos 
EUA, 78,79% do total desembolsado em todo o mundo (US$ 6,6 bilhões). 
 
Os investimentos acumulados em e-learning no Brasil, desde 1999, já ultrapassaram a casa dos 
R$ 195 milhões. "Se projetarmos de forma conservadora esses dados para 2006, os 
investimentos acumulados deverão superar R$ 1,2 bilhão", afirma Francisco Antonio Soeltl, 
presidente do portal e-Learning Brasil e da fornecedora de soluções Micropower. 
 
Ter um sistema de educação a distância hoje pode custar de R$ 50 mil a R$ 6,5 milhões, 
dependendo do porte da empresa que vai adotá-lo, e da solução escolhida (ASP - uma espécie de 
aluguel de software - ou compra do sistema). 
 
Soeltl calcula que uma empresa de médio porte necessita fazer investimento inicial da ordem de 
R$ 50 mil a R$ 500 mil, com custos mensais entre R$ 3 mil e R$ 15 mil. Uma grande organização, 
que decida comprar e implementar uma solução, pode gastar R$ 6,5 milhões no primeiro ano, R$ 
2,5 milhões no segundo ano, permanecendo na faixa de R$ 1 milhão do terceiro ano em diante, 
Se a solução ASP for escolhida, o custo cai para R$ 900 mil a R$ 1,5 milhão anuais. 
 
Na Datasul, ferramentas e conteúdo de e-learning já absorveram, até o momento, R$ 1,5 milhão. 
Até o final do ano, a companhia deve investir mais R$ 500 mil só em conteúdo. A empresa diz ter 
obtido economia de R$ 2,4 milhões desde junho passado, período em que adotou efetivamente o 
treinamento a distância. 
 
Apesar das muitas vantagens apontadas por especialistas e usuários de sistemas de e-learning, a 
maioria garante que a educação a distância deve ser encarada como uma modalidade de ensino 
complementar, que não deve ser vista como exclusiva ou substituta da aula tradicional. 
 
"Assim como o e-mail não acabou com o correio, o e-learning não vai acabar com as outras 
formas de transmissão de conhecimento", diz Soeltl. 
 
Cristina Lucino, gerente de Novos Produtos da Académie Accor, universidade corporativa do grupo 
francês Accor, diz que há uma série de cuidados que uma empresa deve tomar ao adotar o e-
learning. O primeiro deles é não pegar simplesmente um curso presencial e tentar passá-lo para o 
virtual. Cristina lembra que se o e-learning não for centrado no aluno, estará fadado ao fracasso. 
 



"Na internet, o showman não existe. Por isso, o sistema precisa permitir que o aluno construa seu 
aprendizado", diz Cristina. É aí que entra a ajuda da tecnologia com a oferta de programas 
interativos, fóruns, salas de bate-papo com professores e colegas, entre outros. 
 
A Académie sugere ao grupo Accor o uso de variadas ferramentas para treinar o aluno. Cursos 
tradicionais, online, via CD-ROM e experiências vivenciais. Há até cursos que misturam aulas 
presenciais e virtuais. "Não dá para oferecer exclusivamente cursos via e-learning, porque nem 
todo mundo é aluno a distância", diz Cristina. 
 
O grupo tem apostado no e-learning como forma de criar hábito e cultura entre os funcionários. 
Hoje, a Academia Virtual, portal de internet do grupo, oferece 15 cursos totalmente a distância, 
entre eles inglês, marketing turístico e planejamento estratégico de RH. Atualmente, os cursos 
são oferecidos por parceiros como o Instituto Universidade Virtual Brasileira (iUVB). 
 
Outra corporação que também busca implantar a cultura do e-learning entre os funcionários é o 
banco Santander. Segundo Fátima Gouveia, superintendente de RH das áreas de seleção, 
treinamento e desenvolvimento do banco, a educação a distância é uma forma de levar educação 
e conhecimento aos 20 mil funcionários dispersos pelo país num menor prazo de tempo e também 
a um menor custo. "Em 2002, 462 mil horas de treinamento de um total de 900 mil horas foram 
realizadas a distância." Com 3.746 funcionários espalhados por 169 cidades, o Banco do Nordeste 
(BNB) também aposta no e-learning. João Batista de Sousa, consultor interno de RH do BNB, 
conta que a instituição oferece, no momento, cerca de 40 cursos a distância, o que inclui desde 
educação complementar (aulas de contabilidade geral e noções básicas de direito) até cursos 
relacionados aos negócios do banco (crédito, capacitação de clientes, produtos e serviços). 
 
De olho na boa relação custo/benefício oferecida pelo e-learning, o BNB já investiu em torno de 
R$ 1,3 milhão no e-learning. As ferramentas tecnológicas foram desenvolvidas em parceria entre 
as áreas de TI e RH. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 jun. 2003. 


