
Distância e falta de
tempo deixaram de
ser empecilhos para
o aprimoramento
profissional
É inevitável: nos dias de hoje,
estudo é obrigatório durante toda
a vida profissional. Como nem
sempre é possível investir tempo
e dinheiro em cursos de longa du-
ração, há opções para todas as ne-
cessidades. Já existem, por exem-
plo, mais de 217 instituições auto-
rizadas pelo Ministério da Educa-
ção a oferecer cursos de curta du-
ração à distância, o chamado e-
learning. Esse número é 30% su-
perior ao de 2004 e não é à toa. No
ano passado, os alunos que bus-
caram aperfeiçoar seus conheci-
mentos de maneira virtual aumen-

taram em 62%. "A quebra de bar-
reiras geográfica e de tempo é
uma das principais vantagens do
e-learning", afirma Marta de
Campos Maia, professora respon-
sável pelo ensino à distância da
Fundação Getulio Vargas. "É
mais fácil aprender quando a pes-
soa estuda no local e horário que
escolheu." Um exemplo extremo,
cita a professora, aconteceu com
uma aluna brasileira que morava
na Áustria. Ela conseguiu usar a

seu favor a diferença de fuso
horário e dedicava-se ao estudo
depois do trabalho. "O relaciona-
mento entre os alunos pode pare-
cer mais frio quando se faz um
curso pela internet, mas, quando
essa aluna veio ao Brasil para o
encerramento, era como se ela e
os colegas se conhecessem há
anos", afirma. De acordo com pes-
quisa realizada pela Universidade
de Santa Catarina, os alunos que
optam por estudar à distância re-

têm 20% mais conhecimento do
que os que freqüentam aulas pre-
senciais. "É possível absorver
mais conteúdo quando se estuda
no próprio ritmo", diz Camila Du
Plessis, gerente de educação à dis-
tância (EAD) do Ibmec São Paulo.

Essa metodologia também tem
sido bastante explorada por em-
presas. Recente pesquisa realiza-
da pelo Portal E-Learning indicou
que atualmente mais de 500 com-
panhias contratam cursos à dis-

O número de alunos que se dedicaram a cursos
pela internet aumentou 62% no ano passado



tância no País, todos os anos. Jun-
tas, elas investiram mais de R$
160 milhões em ensino à distância
e treinaram cerca de 1,5 milhão de
profissionais em 2005. Para os es-
pecialistas, as empresas descobri-
ram que de nada adianta investir
em desenvolvimento de produtos
sem aprimorar o conhecimento
daqueles que se relacionam com o
cliente ou com os processos.

As escolas evidentemente per-
ceberam essa demanda e ofere-
cem cursos que atendem às neces-
sidades específicas de cada com-
panhia, ministrados dentro das
próprias empresas. "O programa
customizado para esses cursos é o
grande diferencial", afirma Fran-
cesco Querini, coordenador do
FIAP Corporate. Geralmente,
esses são cursos com até 35 alunos
e de curta duração, em geral de 80
horas. Em 2005, o número de cur-
sos dentro das empresas cresceu
cerca de 40%. "Outro benefício
desse tipo de curso é o relaciona-
mento e a maior integração entre
funcionários que antes mal se co-

nheciam", diz Querini.
Os cursos de exten-

são são outra opção
para quem não pode se
dedicar a uma pós-gra-
duação lato sensu, que
tem no mínimo 360 ho-
ras. Nesse caso, cada
instituição tem auto-
nomia para estipular
as regras dos cursos.
"Procuramos dar uma
visão daquilo que não
é comum no mercado",
diz Eduardo Ehlers,
diretor de extensão do
Centro Universitário
Senac. A rede Senac
oferece mais de 160
cursos distribuídos nas 86 unida-
des que, em 2005, receberam 7 mil
alunos. Segundo Ehlers, esse tipo
de ensino é indicado para profis-
sionais que acabam mudando de
área durante a carreira e para to-
dos que desejam acompanhar mu-
danças do mercado de trabalho.

CURSOS EM
EMPRESAS DA FIAP:
aumento por serviço
oferecido por escolas

foi de 40% em 2005

"O aumento da demanda pelos
cursos de extensão se deve princi-
palmente ao crescimento no nú-
mero de cursos de graduação exis-
tentes no Brasil hoje", acredita.
Mais opções indicam mais necessi-
dade de aprimoramento. E aqui o
círculo virtuoso se fecha. 
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