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Abstract 
Large companies usually have doubts when deciding which mean is more adequate for its 
courses: face-to-face or distance learning. Those companies invest in professional 
education in order to keep competitive and qualified to attend requirements for global 
customers.  
Through technological innovation, enterprises have been qualifying its professionals in a 
faster way. However, such practice is still in process of consolidation, considering the 
doubts referred to the distance learning approach.  
Therefore, this paper intends to present the features of each mean used by that companies, 
as well to discuss some variables, which have been considered in its programs. 
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INTRODUÇÃO 
 

“Educação é o processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral 
do ser humano em geral, visando à sua melhor integração individual e social” 
DICIONÁRIO AURÉLIO (1988, p.234). A educação profissional tende a desenvolver as 
capacidades do ser humano para que este se integre de forma mais produtiva no seu 
trabalho. 

De acordo com CHIAVENATO (1994), a educação profissional pode ser dividida em 
três pontos básicos que são: 
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• Formação profissional – Significa preparar a pessoa para uma profissão.  
 
• Aperfeiçoamento – Significa aprimorar uma pessoa para uma carreira.  
 
• Treinamento – Significa adaptar a pessoa para uma função.  

A educação profissional tornou-se preponderante para as empresas globalizadas visto 
que, a competitividade e a produtividade podem ser prejudicadas em virtude do fator 
humano. Logo, através de ações educativas, a tendência de se combater tais problemas 
torna-se maior. 

Conforme salientado por URDAN&WEGGEN (2000), a nova economia global vem 
apresentando desafios mais complexos aos trabalhadores, requerendo um alto nível de 
educação, bem como pensamento crítico, análise de informações e habilidade de sintetizar 
informações. Por causa destes motivos é que as organizações estão percebendo que devem 
trabalhar com profissionais capazes de saber transformar informações em recursos 
financeiros viáveis.  
 Por outro lado, os investimentos em educação profissional tendem a auxiliar as 
empresas a solucionar alguns problemas de gerenciamento dos Recursos Humanos. De 
acordo com PINTO apud BOOG (1994, p.285), os problemas podem ser através de: 

• Acidentes no trabalho;  
 
• custos altos;  

 
• desperdício de material e danificação de máquinas e equipamentos;  

 
• quantidade insuficiente de produção;  

 
• conflitos e desentendimentos com colegas e chefes;  

 
• produtos ou serviços de baixa qualidade. 

 
Neste sentido, a educação profissional nas empresas pode contribuir com o aumento 

eficiência, da produtividade e com a melhoria do ambiente de trabalho AFFONSO apud 
BOOG (1980). O fortalecimento da educação corporativa nas organizações vem crescendo 
mediante percepções de que os centros de excelência não são os únicos meios a 
disponibilizar as informações pertinentes aos negócios. Desta forma, a possibilidade de 
direcionar algumas ações para a própria capacitação profissional motiva as empresas a 
investirem seus recursos na construção de programas educacionais voltados para a solução 
de suas necessidades. 
 
O MEIO PRESENCIAL E OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
NAS EMPRESAS 
 

De acordo com MOORE apud KEEGAN (1996, p.25) a educação presencial é 
aplicada formalmente em sala de aula, com instruções ministradas na escola, colégios ou 
universidades, onde o professor e estudantes estão fisicamente presentes no mesmo tempo 
e no mesmo lugar.  

Por ser mais conhecido e amplamente utilizado em todas as camadas da sociedade, as 
pessoas acabam se familiarizando mais com o meio presencial, onde a dependência de um 
instrutor, de comparecer a uma sala de aula, de possuir um horário pré-estabelecido, de 
enfatizar as emoções, de salientar a linguagem corporal, de fazer com que as pessoas 
convivam entre si frente a frente, resultam em uma melhor troca de experiências. 



Existem outras situações onde ocorre a preferência pelo meio presencial. Uma delas é 
quando os profissionais não demonstram habilidades ou pré-disposição para realizarem 
seus cursos a distância, gerando bloqueios ou barreiras. Por causa destes empecilhos, toda 
a motivação e disciplina necessária para o sucesso do curso mediado a distância tende a 
desaparecer.  

A dificuldade existente em relação ao medo de se experimentar algo novo faz parte da 
linha de estudo de diversos autores seja na área da educação, psicologia, administração, 
porque geralmente, o novo exige dos profissionais uma postura de mudança. Por isso é que 
a utilização da tecnologia no ensino, muitas vezes pode ser mal interpretada por já existir 
uma cultura criada que beneficia o meio presencial (SANCHO, 1998). 

Desta forma, conforme demonstrado pela figura abaixo, pode-se afirmar que o meio 
presencial é o mais utilizado pelas empresas para capacitar seus profissionais. 

 
Figura 1 – Como são Ministrados os Treinamentos 
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Fonte:http://www.trainingsupersite.com/publications/magazines/training/010delivery.htm 
 

A EAD E OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NAS EMPRESAS 
 

A utilização de metodologias a distância pelas empresas poderia viabilizar alternativas 
capazes de melhorar o processo de educação profissional. Conforme salientado por 
CARDOSO (Arquivo capturado em Dezembro de 2000): 

 “Os programas de treinamento e desenvolvimento profissional, baseados na educação 
a distância se tornam, cada vez mais, uma opção para as exigências do mundo moderno; 
um mundo sem fronteiras para a informação, ágil, competitivo, que nos coloca frente a 
uma demanda de reformulação nos tradicionais programas de recapacitação de pessoal.” 

Para a UNESCO (1998, p.59), a utilização da educação a distância pelas empresas 
tende a ser vantajosa, pois, pode-se aperfeiçoar a produtividade, mantendo e 
desenvolvendo a cultura organizacional, apresentando também a possibilidade de organizar 
a aprendizagem e o desenvolvimento profissional no próprio trabalho, onde a freqüência 
tende a ser maior e mais flexível e os custos de viagens e manutenção tendem a diminuir. 

De acordo com CLOSE&HUMPHREYS&RUTTENBUR (2000, p.12), as vantagens 
em se utilizar tecnologias no processo de educação profissional são numerosas. As 
principais são: 
• Custos menores – A disseminação das informações através de meios tecnológicos 
podem ter custos mais efetivos, em virtude do tempo em que o aprendizado pode ser 
realizado. Estima-se que se economize cerca de 20% a 50% do tempo em relação ao meio 
presencial; 
 



• Aprendizado controlado – As tecnologias permitem uma autoridade individual em 
relação ao ambiente de aprendizado, seja ele ministrado em sala de aula, trabalho ou em 
casa; 
 
• Interatividade – Os avanços das tecnologias fizeram com que se desenvolvesse 
ambientes de aprendizagem interativos. Estes ambientes começaram a renovar o interesse 
do aluno em relação ao processo de capacitação, visto que o contato torna-se mais ativo; 
 
• Uniformidade de conteúdo – A informação desenvolvida pode ser construída e 
transmitida de forma mais consistente para todos os usuários, reduzindo a possibilidade de 
várias interpretações; 
 
• Atualização rápida de conteúdo – Conteúdos podem ser atualizados em tempo real. 

 
A evolução das mídias eletrônicas pode ser considerada uma das maiores responsáveis 

pelo aumento do uso de metodologias de EAD. Visto que o atendimento ao aluno tornou-
se possível em qualquer localidade, desde que se tenha tecnologia para o acesso, a 
utilização da EAD pelas empresas tem começado a dividir espaço com o meio presencial, 
como demonstrado na figura abaixo: 

 
Figura 2: Qual Será o Meio mais Utilizado pelas Corporações no Brasil 
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Fonte: e-learning Brasil/2001 apud Info-Exame (2001). 
 

Dependendo do programa educacional a ser realizado, percebe-se que as empresas 
estão utilizando com maior freqüência as seguintes mídias: 

 
• Internet 

A internet facilita o gerenciamento da veiculação das informações aos alunos de forma 
que o controle das atividades desenvolvidas pode ser monitorado e direcionado. A 
possibilidade de envolver vários usuários ao mesmo tempo torna esta ferramenta atrativa 
em função dos custos existentes e, da interatividade proposta.  

 
• Videoconferência 



Atualmente a videoconferência oferece uma solução acessível às necessidades de 
comunicação, com sistemas que permitem transmitir e receber informação visual e sonora 
entre pontos ou zonas diferentes, através de linhas físicas ou links de satélite e microondas, 
a custos cada vez mais baixos e com sinais de melhor qualidade.  

 
• Teleconferência 

No Brasil, a recepção por antena parabólica ou cabo, no qual os espectadores interagem 
com os participantes do estúdio fazendo perguntas e intervenções por telefone, fax ou 
correio eletrônico é denominada Teleconferência. Por oferecer a vantagem de atender 
simultaneamente grandes públicos em determinadas localidades, a Teleconferência se 
destaca pelo alcance e pela qualidade de imagem.  

 
• Vídeo-Aula 

As Vídeo-aulas já foram mais utilizadas pelas empresas em seus cursos. Entretanto, 
com o advento de mídias de 3ª e 4ª gerações, as vídeo-aulas são mais usadas quando não se 
tem o acesso aos meios tecnológicos. Para a produção dos vídeos é necessário realizar 
análises dos perfis dos usuários, para que se consiga implementar a metodologia mais 
adequada para o caso. 

 
• Material Impresso 

Mesmo com as tecnologias disponíveis hoje, o livro, a apostila e cadernos de atividade 
ainda são fundamentais na EAD. As informações impressas são versáteis e com uma 
alternativa de baixo custo. Elas permitem a posse permanente para consulta e uma leitura 
mais confortável, especialmente quando o texto é extenso. A utilização de textos impressos 
aliado a outras mídias potencializa os resultados da EAD.  
 
VARIÁVEIS RELEVANTES PARA A TOMADA DE DECISÃO 

 
Conforme informações coletadas em empresas de grande porte, as variáveis relevantes 

ao processo decisório quanto à aplicação dos cursos de capacitação, sejam eles presenciais 
ou a distância, podem ser: 

 
• Tempo 

O tempo contribui com uma parcela significativa no processo decisório, pois, 
dependendo do tipo de programa, a necessidade de se retirar os profissionais dos seus 
locais de trabalho por um longo período, tende a influir negativamente no desempenho da 
organização através de uma mudança na realidade organizacional. 

 
• Custo 

O fator custo é um dos mais analisados em qualquer tipo de programa. Cabe às 
organizações mensurarem conforme suas políticas de capacitação profissional se o fator 
custo, verificado de forma unitária, terá um peso maior sobre as outras variáveis ou não. 
Dependendo do caso, ao se utilizar o meio presencial, as empresas podem conseguir obter 
custos menores para capacitar os seus funcionários do que através do meio a distância. 
Entretanto, a prática demonstra que para um número grande de profissionais, situados em 
unidades distantes do ponto central, o meio a distância proporciona maiores vantagens em 
relação aos custos.  

 
• Alcance e tamanho da demanda 

A questão do alcance e do tamanho da demanda influencia na possível comparação 
entre o meio presencial e o meio a distância. Dependendo do tipo de capacitação a ser 



realizada, o fator alcance associado ao tempo e aos custos com o atendimento simultâneo 
de vários alunos, tende a ser uma vantagem para a utilização da EAD.  

 
• Metodologia 

Em relação à metodologia dos cursos, de acordo com vários autores e com 
representantes de algumas empresas, parece que a EAD funciona muito bem quando 
trabalha com a transmissão de informações. Quando o foco é a aquisição de habilidades, 
recomenda-se o meio presencial visto que tais procedimentos exigem um contato direto 
entre as partes envolvidas.  

Para as empresas então, a metodologia influencia diretamente na tomada de decisão 
visto que determinados tipos de treinamentos são mais recomendáveis serem transmitidos 
de uma maneira do que de outra.  

 
• Tipo e importância do programa de capacitação 

Assim como a metodologia, o tipo do curso a ser oferecido bem como a importância 
do mesmo para as empresas é um fator que influencia na escolha do melhor meio. 

Para as empresas com várias unidades, tal situação é extremamente pertinente visto 
que a uniformização dos conceitos próprios relativos aos valores e práticas empresariais 
podem criar e consolidar ainda mais a identidade de cada profissional para com a sua 
organização.  

Logo, a importância do programa ressalta que para determinadas atividades que não 
requerem tempos limitados para a perfeita execução dos cursos, o meio presencial pode ser 
o mais indicado. Caso contrário, o meio a distância vem a atender as necessidades de 
capacitação organizacional. 

 
• O elemento humano 

Pelo fato do gerenciamento dos Recursos Humanos tratar justamente de administrar as 
pessoas, o elemento humano não poderia ficar de fora desta análise.  

Para algumas empresas, o elemento humano é o fator que mais importa no momento 
de se definir que tipo de meio é o mais indicado. Muitas delas estão dispostas até a pagar 
mais por determinados cursos para que seus funcionários realmente se sintam motivados 
para assistirem as aulas e palestras. 

A questão da administração do elemento humano é delicada visto que em um 
contingente muito grande, a satisfação de todas as pessoas torna-se menor. Neste sentido, 
algumas empresas procuram acompanhar regularmente o desempenho dos seus 
profissionais mensurando o aproveitamento de todos através de análises de desempenho. 

A questão cultural do ser humano é um dos fatores mais fortes nos quais as empresas 
têm que trabalhar. O medo existente em se experimentar o desconhecido é ainda 
consideravelmente grande. E é neste sentido que em muitas vezes, a aplicação de meios a 
distância não tem a aceitação desejada.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 A definição de qual meio é o mais indicado para os cursos de educação profissional 
depende da análise de algumas variáveis quantitativas. Além destas variáveis, há também a 
questão do fator humano, grande usuário dos programas. 
 A utilização de meios presenciais nos cursos é ideal a medida em que os centros de 
excelência estão próximos às sedes das empresas de grande porte e a quantidade de alunos 
a se capacitar é pequena. Por outro lado, se os programas forem designados para transmitir 
situações que exijam habilidades ou valores, ou até mesmo ser utilizado para avaliações, o 
este meio também é recomendável. Um detalhe interessante é que os encontros presenciais 



servem também como motivadores para os profissionais, o que de certa forma, auxilia na 
manutenção da interatividade e do foco por parte dos mesmos. 

Em relação aos programas de educação profissional a distância, eles são vantajosos na 
medida em que o tempo para se capacitar um grande número de funcionários de várias 
unidades da mesma empresa, situados longe da base onde serão ministrados os cursos seja 
pequeno, ou então, quando o custo para o envio dos mesmos até os centros de excelência 
seja maior do que o oferecimento do mesmo tipo de programa de forma presencial, além de 
outras variáveis pertencentes ao processo decisório de cada organização.  

Finalizando, conforme demonstrado na figura 2, percebe-se que a utilização do meio 
presencial continuará sendo realizada, mesmo com a existência do meio a distância. 
Entretanto, vale ressaltar que o mais importante é que as empresas estão começando a 
demonstrar que para as suas necessidades, o meio a distância é o mais indicado, tanto que a 
figura demonstra um crescimento vertiginoso. 
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