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A conveniência do ensino através de sistemas de TV e computadores, que recebem 
informações via satélite, está se popularizando no mundo corporativo. Atuando em 
áreas diferentes, mas com o mesmo propósito de agilizar o treinamento de 
funcionários e clientes, a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e a Bolsa 
de Mercadorias e Futuros (BM&F) estão lançando novos projetos nesse sentido.  
 
A ESPM, no último ano, investiu R$ 1 milhão na preparação de um sistema fechado de 
TV para veicular seus cursos de pós-graduação. O projeto, segundo Aylza Munhoz, 
diretora-geral da pós-graduação da escola, surgiu a partir de uma parceria com a 
produtora de TV Alplaville, que ficou responsável pela execução técnica do projeto. 
O funcionamento é simples. Quatro câmeras e alguns microfones instalados em uma 
sala de aula captam imagens e sons que serão trabalhados em outra sala, onde fica 
instalada uma ilha de edição. "Um diretor de TV cuida do processo", explica a diretora. 
As imagens então são transmitidas para um satélite que as retransmite, em tempo 
real, para qualquer lugar do país. As aulas podem ser acompanhadas em um telão ou 
no próprio computador.  
 
A novidade, segundo Aylsa, é que um professor assistente ficará disponível para 
esclarecer as dúvidas dos alunos virtuais através do telefone e do e- mail. A escola está 
apostando na eficiência do sistema para vender seus cursos na área de educação 
continuada. "Eles são rápidos e duram um semestre", diz a diretora. No futuro, a ESPM 
pensa em disponibilizar nesse sistema também o MBA. 
Para poder veicular um curso da escola nesse sistema, uma empresa precisará instalar 
um antena receptora em banda Ku de 60 a 90 cm de diâmetro, um decoder e um 
computador. Fora esse gasto com equipamento, o preço total dependerá do número de 
pontos instalados e de horas de aulas solicitadas. 
 
Na BM&F, o objetivo do novo sistema de ensino via satélite é contemplar os clientes 
corporativos. Como a bolsa há três anos já possui uma boa infraestrutura para atender 
à sua demanda na área de telejornalismo, o investimento foi mais modesto, ficando 
em torno de R$ 298 mil. De seu estúdio são transmitidos, diariamente, 32 boletins 
informativos para TVs comerciais. A intenção agora é usar esse aparato para a 
comunicação corporativa.  
 
O diretor de imprensa e mídia, Noênio Spinola, diz que desde agosto a BM&F vem 
instalando 50 pontos de recepção estratégicos em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. 
"Estamos estudando colocar na Bolsa Argentina", explica. Pelo novo sistema, a bolsa 
irá veicular informações corporativas sobre produtos. Numa segunda etapa, transmitirá 
também cursos e treinará os funcionários que já utilizam o ensino a distância. 
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