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Resumo: O estudo realiza uma análise comparativa entre duas modalidades de Educação a 
Distância (EaD) – o e-learning que articula o uso intensivo dos recursos tecnológicos de 
comunicação de dados e procedimentos interativos virtuais, sendo realizado totalmente a  
distância – e o blended-learning que mescla estes recursos com os meios utilizados pela 
aprendizagem tradicional. A abordagem teórica contextualiza a aprendizagem dos 
colaboradores nas empresas, através das universidades corporativas, para então confrontar 
as modalidades de EaD a partir de alguns atributos essenciais na caracterização dos 
resultados. Foi conduzida uma investigação empírica por meio de entrevistas em 
profundidade com especialistas nas duas modalidades em estudo, em três empresas de 
grande porte, uma atuando no setor de mineração, outra no setor de telecomunicações e a 
terceira sendo uma instituição de ensino superior. Como resultado, verificou-se ser 
predominante a utilização da EaD como modo de aprendizagem nas empresas, porém optar 
pelo e-learning ou pelo blended-learning irá depender do contexto do treinamento.
Palavras chave: competência; aprendizagem; educação a distância; e-learning; blended-
learning.

1. Introdução
Uma vez que hoje em dia o processo dinâmico, acelerado pela fluidez dos meios de 

comunicação, faz com que as corporações estejam em constante movimento, o investimento 
em competências das pessoas dentro da organização passou a ser utilizada como um fator de 
sucesso para se obter vantagem em um contexto progressivamente competitivo.

De acordo com Porter (1991), uma moderna infra-estrutura de comunicação de dados 
digital, pessoal altamente educado e institutos universitários de pesquisas em disciplinas 
sofisticadas são os fatores mais significativos para se conseguir vantagem competitiva de 
ordem superior, porém também são os mais escassos, uma vez que seu desenvolvimento exige 
investimentos grandes e por vezes contínuos, em capital humano e físico.

Le Boterf (2003) também afirma que cada vez mais, são os serviços e a inteligência 
que fazem a diferença entre as empresas. Para o autor, os atributos de custo e de qualidade 
tornam-se comparáveis devido à automatização, sendo o investimento nas competências que 
permite manter uma vantagem competitiva duradoura.

Fleury e Fleury (2000) por sua vez, argumentam que atualmente qualquer tipo de 
empresa – seja formando uma rede, cadeia, cluster ou mesmo atuando de forma isolada -
define sua estratégia e as competências necessárias para implementá-las, investindo em um 
processo de aprendizagem permanente.

Dessa forma, constata-se ainda que as empresas que mais estimulam a aprendizagem 
de seus empregados são aquelas mais inovadoras, situação esta causada por uma orientação 
empresarial que, de alguma forma, contribui para aumentar a satisfação e motivação. 

Desse contexto decorre a necessidade das organizações desenvolverem estratégias 
competitivas voltadas para a aprendizagem, constituindo o que Senge (1990) identifica como 
organizações de aprendizagem. No que se refere às organizações que aprendem, o autor 
afirma que estas são mais flexíveis, adaptáveis e competitivas, na medida em que o fazem
com maior rapidez que os seus concorrentes. Além disso, surgem também, segundo Belloni 
(2001) trabalhadores “flexíveis” e com múltiplas competências. Dessa forma, as 
conseqüências para o campo da educação corporativa são claras: necessidade de reformular 
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radicalmente a formação inicial, desenvolver ações integradas de formação contínua ao longo 
da vida e transformar os locais de trabalho em organizações de aprendizagem.

2. A Aprendizagem nas organizações

A troca de paradigma na gestão de empresas, manifestada pela passagem da 
administração taylorista-fordista para a gestão flexível, gerou forte impacto no 
comportamento das organizações. Estruturas verticais, hierárquicas e centralizadas cederam 
espaço para estruturas horizontais, matriciais e descentralizadas. Se no primeiro momento da 
administração, quando a produção era padronizada e centralizada, tínhamos por resultado um 
trabalho alienante vinculado a uma tecnologia com automatização rígida e envolvimento 
humano banalizado e rotineiro, em um segundo momento os novos modelos de gestão 
trouxeram uma produção orientada para a flexibilidade, diversificação e autonomia, apoiada 
na tecnologia com automação flexível, a qual demanda um perfil de trabalho com 
conhecimento ampliado e capacidade para atuar como gestor da atividade.

Le Boterf (2003) afirma serem os serviços e a inteligência aqueles que fazem a 
diferença entre as empresas. Para o autor, as normas de custo e de qualidade tornam-se 
comparáveis graças à automatização, e é o investimento nas competências que permite manter 
uma vantagem competitiva duradoura.

Entretanto, Ruas, Antonello e Boff (2005) afirmam que, sem a participação dos 
responsáveis pelo treinamento e os estudantes, a aprendizagem coletiva é inviável. Roglio 
(2002, p.278) complementa afirmando ser “[...] difícil falar em aprendizagem coletiva ou em 
equipe quando não há a participação de todos os envolvidos desde a definição dos objetivos e 
dos caminhos que precisam ser trilhados para alcançá-los”. Neste caso, pode ser que ocorra 
uma deficiência de aprendizagem.

Senge (1990) afirma que a maioria das organizações não consegue aprender devido à 
maneira como elas são estruturadas e administradas, a regra como os cargos são definidos e o 
modo como as pessoas foram ensinadas a raciocinar e interagir. Tudo isso cria graves 
deficiências de aprendizagem, deficiências estas que atuam apesar de todos os esforços de 
pessoas inteligentes e empenhadas.

Dessa forma, surgiu o interesse na implantação da UC (Universidade Corporativa) 
como veículo eficaz para o alinhamento e o desenvolvimento dos talentos humanos nas 
estratégias empresariais. A migração do centro de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) 
tradicional para a UC ganhou foco e força estratégica, evidenciando-se como um dos pilares 
de uma gestão empresarial bem-sucedida.(ÉBOLI, 2004)

De acordo com Gomes (2005), nos últimos anos, os números de UCs cresceram muito. 
Nos Estados Unidos já ultrapassam a casa dos vários milhares e no Brasil atingem uma
centena. Isso acontece porque, segundo Rosenberg (2002) as empresas estão investindo em 
UCs para elevar o treinamento aos mais altos níveis da empresa. Elas estão nomeando 
“executivos do aprendizado” ou “executivos do conhecimento” com acesso ao topo da 
empresa onde estes novos líderes procuram demonstrar uma ligação clara entre investimentos 
na aprendizagem e estratégia comercial, além de criar e manter uma cultura de criação e de 
compartilhamento do conhecimento para estimular a sua geração e o compartilhamento. Desta 
forma, é possível estabelecer uma atmosfera de aprendizagem a partir dos erros e assegurar 
que aquilo que for aprendido seja incorporado às atividades, decisões e iniciativas futuras da 
empresa. Mas, com pessoas tão dispersas e ocupadas, novas ferramentas tornam-se 
necessárias e a internet também surge nesse novo cenário como ferramenta essencial no 
trabalho da aprendizagem (ROSEMBERG, 2002).

Blois e Melca (2005) complementam a idéia de que a internet amplia os espaços 
educativos através de instrumentos da comunicação porque, de acordo com algumas 
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experiências nesse campo, à medida que os indivíduos ampliam a quantidade de sistemas 
decodificadores da comunicação, sua capacidade mental também é aumentada, podendo 
manejar um campo maior de informação. Dessa forma, a EaD aparece como um tipo de 
Educação fundamental para auxiliar as UCs no processo de aprendizagem de seus 
colaboradores, de modo que, segundo Morhy (2005), tanto a UC quanto a EaD são dois 
assuntos e recursos que estão se incorporando às atividades humanas desde os últimos 
decênios do século passado, de forma poderosa e com infinitos horizontes.

Pode-se concluir também que as empresas, por meio das UCs, estão investindo cada 
vez mais no setor educacional, uma área que há algum tempo era pertinente somente às 
instituições de ensino.

3. Educação a Distância

De acordo com Chermann e Bonini (2001) a EaD visa principalmente educar os 
adultos e se propõe a alcançar um número cada vez maior de pessoas. As relações tutor-
treinando e ensino-aprendizagem deverão ser mediadas por materiais instrucionais e 
orientação tutorial dentro de um ambiente de aprendizagem bem estruturado. Além disso, para 
Vergara (2006) a EaD é fundamental para gerar conhecimento e adquirir vantagem 
competitiva para as empresas, onde as tradicionais formas presenciais de educação, sozinhas, 
não dão conta dessa empreitada. Assim, a EaD torna-se um tipo de educação adequada, 
segundo Belloni (2001), além de desejável para atender às novas demandas educacionais 
decorrentes das mudanças na nova ordem econômica mundial. 

Atualmente a EaD conta com a aplicação das novas tecnologias da informação e de 
comunicação, onde, de acordo com Bermejo e Blanco (2003), está surgindo uma avalanche de 
treinamentos denominados de distintas maneiras: “e-learning”, “treinamentos online”, 
“treinamentos virtuais”, “treinamentos de autoformação”, “treinamentos de teleformação”, 
“treinamentos multimídia”, “treinamentos web”.

Sob o mesmo ponto de vista, Caeiro, Mikic, Anido e Llamas (2003) dizem que nos 
últimos anos a utilização das tecnologias da informação e das comunicações (TICs) no ramo 
educativo vêm sendo incrementadas de forma ampla. Porém, elas podem ser introduzidas de 
diversas maneiras, como complemento dos conteúdos, para realizar atividades adicionais, para 
ambas as coisas ou como alternativa ao ensino tradicional. Os autores afirmam que a web é a 
ferramenta mais utilizada porque permite uma rápida e econômica distribuição de conteúdos, 
além da possibilidade de combinar formatos de textos, sons, vídeo, animações, etc. Porém, em 
todos os casos se pode completar com outros formatos, magnético ou papel.

4. E-learning

Duarte e Lupiañez (2003) abordam que o e-learning não se trata somente de um 
sistema de acesso à informação e de distribuição de conhecimento. A realidade do e-learning
se configura a partir da interação dos seguintes fatores:

a. a educação é tanto um processo construtivo pessoal quanto grupal no decorrer da 
vida;

b. a tecnologia é tanto uma utilidade comunicativa quanto informacional que cria 
novos espaços de interação e;

c. a organização é um construto humano que configura a finalidade e o contexto de 
ensino e de aprendizagem.  

A educação, tecnologia e organização devem fazer parte da realidade do e-learning 
onde devem ser tratados e geridos de forma coerente. Dessa forma, poderão produzir 
resultados ótimos e de qualidade (DUARTE e LUPIAÑEZ, 2003).
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Para Farb e Gee (2005), o e-learning melhor se define como sendo um conteúdo 
estruturado de aprendizagem a distância ou experiências de aprendizagem habilitados por 
técnicas eletrônicas, tais como treinamentos realizados via internet, uma intranet, um CD, um 
vídeo e encontros virtuais com ou sem a presença de um mentor. 

Nascimento e Leifheit (2005) afirmam que a utilização do e-learning pode oferecer
diversas vantagens para as empresas, tais como a redução nos custos de viagem, ausência dos 
colaboradores nos postos de trabalho, maior interatividade entre pessoas distantes, formação 
de comunidades multidisciplinares virtuais, redução de custos, disponibilização de 
informações atualizadas e segmentadas, desenvolvimento de treinamentos personalizados, 
gestão do conhecimento, entre outras.

Ainda assim, alguns autores afirmam que o e-learning não é a modalidade que 
apresenta melhores resultados, sendo o ideal a combinação da aprendizagem presencial com 
recursos de tecnologia, assim como afirma Zenger e Uehlein (2001) ser “(...) um erro 
trabalhar o ensino presencial e o e-learning de forma isolada, sem haver uma integração entre 
as duas modalidades”.

5. Blended-learning

Para Bartolomé (2003) o e-learning não tem respondido às expectativas que as 
pessoas tinham criado, como por exemplo:

a. a ausência de contato humano dificulta a sensação de fazer parte de uma 
comunidade educativa;

b. a redução nos custos presente em muitos projetos, tais como, contratação de 
tutores de baixo custo (recém-graduados, graduados sem experiência e profissionais que 
aceitam trabalhar com um salário baixo para exercer o papel de tutor);

c. uma sobrecarga de trabalho, pois o tutor deve atender a um elevado número de 
alunos;

d. a maioria dos treinamentos não possui um trabalho colaborativo, o que causa um 
elevado percentual de desistência entre os estudantes.

Surge então, a necessidade de criação de um novo modelo que possa suprir as lacunas 
encontradas no e-learning. 

De acordo com Ricardo (2005, p.41) “[...] o blended-learning é o curso ideal por ser 
bimodal (mix de presencial com virtual) e será o caminho de muitos cursos nos próximos 
anos’’.

Zenger e Uehlein (2001, p.58) afirmam que a modalidade de aprendizagem via 
blended-learning ou blended solution, como também pode ser chamado, possui características 
que facilitam o processo de aprendizagem, porque “[...] é um projeto instrucional 
completamente integrado que oferece a máxima flexibilidade e variedade, onde cada método 
empregado contribui com o seu melhor”. O autor também colabora dizendo que através do 
blended-learning é possível mudar ou ensinar novos padrões de comportamento para os 
treinamentos baseados em novos e poderosos insights. No caso da utilização somente do e-
learning é pouco provável que isto aconteça.

Para Bartolomé (2003) o termo blended-learning vem do mundo de formação em 
empresa e tem uma forte intencionalidade de promoção e marketing. Este termo representa 
um aprofundamento que analisa: (i) o tipo de aprendizagem que se pretende realizar; (ii) qual 
teoria explica melhor esse processo de aprendizagem e; (iii) qual tecnologia é mais adequada.

Para Farb e Gee (2005) o blended-learning pode ser definido como a modalidade 
ideal, onde o treinamento profissional pode ser mais efetivo combinando meios que possam 
engajar os treinandos no caminho de maior sucesso possível, e também aprendizagem 
assíncrona (em qualquer tempo) com aprendizagem síncrona (em tempo real).
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Bartolomé (2003) afirma que o blended-learning pode combinar o ensino tradicional 
com uma tecnologia, sendo justificado como uma solução aos problemas econômicos do 
ensino tradicional, porque trata de melhorar a qualidade. O autor sugere a utilização de 
tecnologias amplamente disponíveis combinadas com metodologias mais familiares de ensino 
e aprendizagem.

Dessa forma, para estes autores o mix, que é a característica principal do blended-
learning aproxima-se mais das ações de aprendizagem do que o e-learning, colaborando para
o desenvolvimento das habilidades mais críticas para o sucesso da organização.

6. Metodologia

Foi conduzida uma pesquisa qualitativa com concepção exploratória, que pretendeu 
fazer uma comparação entre os aspectos teóricos de ambas metodologias - e-learning e 
blended-learning.  O método de levantamento adotado foi de entrevista em profundidade 
(MALHOTRA, 2006, p.163-164), da qual participaram sete pessoas que possuíam vínculo 
direto ou indireto com  três empresas privadas de grande porte.

Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos de modo intencional, ou seja, pessoas que, 
de alguma forma, já estiveram envolvidas em treinamentos realizados através das 
modalidades e-learning e blended-learning dentro de universidades corporativas. Os 
especialistas que foram selecionados para entrevista em profundidade incluem duas 
participantes de programas de treinamento e uma gerente de treinamento corporativo, em 
ambas modalidades de uma grande empresa que atua no âmbito internacional no ramo de 
mineração; duas gerentes da área de treinamento corporativo de uma grande empresa do setor 
de telecomunicações que atua em âmbito nacional e duas consultoras em treinamento 
corporativo pertencentes a uma IES localizada no estado do Rio de Janeiro. As entrevistadas 
foram identificadas como E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E7.

Como técnica de interpretação do conteúdo utilizamos a análise categorial temática. O 
conteúdo foi classificado de acordo com os atributos listados no Quadro 1. Procurou-se 
manter um certo distanciamento entre as opiniões das entrevistadas e dos pesquisadores, 
evitando-se assim incorrer em viés de interpretação (MALHOTRA, 2006, p.172). Embora 
admita-se que inexiste a completa neutralidade científica (VERGARA, 2000).

7. Análise e tratamento dos dados

A tabela 1 apresenta, de maneira sistemática, uma lista de atributos desenvolvida a 
partir da colaboração de alguns autores (ROSEMBERG, 2002, DUARTE e LUPIAÑEZ, 
2003; ZENGER E UEHLEIN, 2001; RUBENSTEIN, 2003; ENES, 2003; MAIA, 2005) 
utilizada para comparação entre as três modalidades.

TABELA 1- Comparativo entre as modalidades de educação
ATRIBUTOS PRESENCIAL E-LEARNING BLENDED-LEARNING

Interatividade Alto grau de interação 
entre os membros 

participantes

Colabora através dos chats
e fóruns. Além de permitir 

que as pessoas criem 
comunidades duradouras 

de prática, podendo 
compartilhar 

conhecimento e insight 
muito tempo após a 

conclusão do  treinamento 
(ROSEMBERG, 2002)

É a modalidade ideal, 
porém a maioria dos 

instrutores defende que as 
atividades devem ser 
pensadas ojetivando 

sempre o processo de 
ensino-aprendizagem 

(MAIA, 2005)

Escalabilidade Alcança um número É altamente escalável. Os Alcança o mesmo número 
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pequeno de treinandos programas podem avançar 
de 10 para 100 ou até 

mesmo 100.000 
participantes com pouco 

esforço ou custo 
incremental 

(ROSEMBERG, 2002)

de participantes do e-
learning, porém este 

número precisa ser menor 
durante os encontros 

presenciais.

Planejamento das aulas Podem ser planejadas com 
antecedência ou criadas e 
modificadas no decorrer 

do treinamento

O instrutor deve preparar 
o conteúdo previamente às 

aulas (DUARTE e 
LUPIAÑEZ, 2003).

Uma parte do conteúdo 
pode ser preparada no 

decorrer do treinamento, 
devido aos encontros 

presenciais.

Presença de instrutores Em tempo integral Pode funcionar com ou 
sem instrutores envolvidos 

no processo de 
aprendizagem

Acontece uma parte com 
instrutores envolvidos no 

processo de aprendizagem,  
porém pode funcionar sem 
a presença deles durante o 
desenvolvimento virtual.

Tecnologia Pouco investimento em 
tecnologia

A aprendizagem com 
novas tecnologias 

privilegiam a reflexão, a 
troca e a interação 

(MAIA)

Pode haver ou não um 
custo com problemas de 

tecnologia

Custos Alto custo com 
deslocamento de 

treinandos e do pagamento 
da hora/aula ao instrutor

O desenvolvimento de um 
bom programa via e-

learning é muito caro. 
(RUBENSTEIN, 2003)

Proporciona resultados 
positivos em treinamentos, 

com um significativo 
baixo custo para a 

companhia. (ZENGER E 
UEHLEIN, 2001)

Recursos empregados Pode empregar muitos 
tipos diferentes de 

recursos áudio/visuais.

Dificuldades em expor 
uma idéia sem poder 

utilizar recursos de quadro 
negro ou flip-chart

Não há dificuldades para 
exposição de idéias, por 

fazer uso de diversos 
recursos.

Conhecimento Explícito 
eTácito

Colabora tanto com o 
conhecimento tácito como 

com o conhecimento 
explícito do treinando

Colabora apenas com o 
conhecimento explícito do 
treinando (ENES, 2003)

Colabora tanto com o 
conhecimento tácito 
quanto explícito do 

treinando (ENES, 2003)

Fonte: A autora.

Na pesquisa realizada com as duas empresas verificou-se que existem características 
comuns de promover os treinamentos para capacitação de seus empregados através da 
Universidade Corporativa (UC) de cada uma delas. No entanto, as duas universidades 
corporativas das empresas estudadas mantêm parcerias com instituições privadas de ensino no 
sentido de facilitar os processos de aprendizagem, além dos fatores reputação dessas 
instituições e reconhecimento do treinamento oferecido, já que o MEC faz exigências que 
muitas vezes as empresas desconhecem ou não possuem um domínio suficiente. Dessa forma, 
a pesquisa foi estendida para uma IES que fornece consultoria e treinamentos para as UCs.

Foram pesquisados os seguintes atributos da tabela 1 junto aos entrevistados:
 Interatividade -  Um atributo essencial na caracterização do blended-learning é a 

possibilidade de comunicação em tempo real entre os participantes em um programa de 
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treinamento. De acordo com E1, o treinamento via e-learning não é capaz de estimular a 
interatividade entre as pessoas, apesar de haver ferramentas que permitam a comunicação 
entre elas, tais como, chats e fóruns. No caso de um chat, por exemplo, cada pessoa está 
interessada apenas em colocar a sua dúvida a respeito de um assunto, deixando de ter interesse 
na colocação de outra pessoa e o tutor pouco colabora no sentido de dar prosseguimento à 
discussão de um determinado assunto. Desta forma, os encontros virtuais mais parecem uma 
“colcha de retalhos”, onde as pessoas acabam por não se entender e a idéia central do tema 
abordado acaba sendo prejudicado. Segundo E1, isto acontece por não haver a presença física 
do tutor, dificultando a imposição de um controle sobre a situação. Em um encontro virtual o 
tutor, na maioria das vezes, é apenas um intermediador. Como existem pessoas que ainda não 
dispõem de uma maturidade para a realização de estudos virtuais, a discussão acaba não sendo 
muito eficaz. E2 não concorda que os encontros virtuais pareçam discussões de idéias 
desconexas. Para ela os chats e fóruns auxiliam de alguma forma na interatividade uma vez 
que os participantes costumam desenvolver as idéias a partir de um assunto correlato, a troca 
de idéias realmente acontece e, o que é mais relevante, estas são registradas no vídeo 
mitigando assim o viés de interpretação tão comum em conversas verbais. Mas, ainda assim, 
como ferramentas que permitam o intercâmbio, são comparativamente mais pobres que os 
encontros presenciais por permitirem um menor nível de troca de idéias. 

E3 e E4 concordam em parte com a posição de E2, por ter admitido que chats e fóruns 
proporcionam um relativo grau de interatividade. Entretanto, declararam-se céticas com 
relação à motivação para o envolvimento entre os participantes, situação esta manifestada de 
maneira mais favorável nos encontros presenciais. Estes apresentam vantagens, tais como 
aprender fazendo, nas oportunidades de intensa interação e rápida retroação no desempenho 
de tarefas. E5, E6 e E7 também afirmam que nada substitui o “olho no olho”, uma vez que é 
comum em salas de aula ocorrer o surgimento de dúvidas e questionamentos, mais facilmente 
esclarecidos quando o instrutor está fisicamente próximo dos presentes. A interação entre as 
pessoas é altamente relevante não somente para permitir a troca de idéias e experiências 
durante o treinamento, mas também porque é partir desta troca que a criatividade e a 
curiosidade das pessoas é estimulada e acabam surgindo novas idéias para a empresa, no 
sentido de contribuir para o aprimoramento de produtos ou serviços já existentes ou para 
novos lançamentos (E5, E6 e E7). 

 Presença de instrutores – a presença de instrutores é fundamental para tornar 
encontros virtuais ou presenciais mais dinâmico e contribuir para o conhecimento e a 
experiência das pessoas a respeito de um determinado assunto. No e-learning o instrutor é, 
comumente, chamado de tutor. Para E1 é necessário que o tutor esteja presente a maior parte 
do tempo, durante os encontros virtuais ou presenciais, para poder intermediar a discussão 
entre os alunos, senão não há uma troca eficaz de informação entre os treinandos. E2 concorda 
que a presença do tutor a maior parte do tempo dos encontros é muito necessária. Para E4, E5, 
E6 e E7 a presença de um tutor nos encontros virtuais ou de um instrutor nos encontros 
presenciais é, de fato, importante para colaborar com o conhecimento do treinando, porém 
dificilmente a empresa investe pesado neste tipo de encontro, devido à falta de disponibilidade 
do tutor ou do instrutor em tempo integral, porque geralmente é uma pessoa contratada e não 
efetiva da empresa e também devido ao alto custo de manter esta pessoal disponível por muito 
tempo.

 Escalabilidade – E3, E4, E5, E6 e E7 concordam que o e-learning é capaz de atingir 
um número muito maior de treinandos, e com o decorrer do tempo, este número vai se
multiplicando, devido à reutilização do pacote do treinamento pronto e factível de replicação.

Tecnologia – em um treinamento via e-learning ocorre um alto investimento em 
tecnologia de transmissão de dados e de comunicação. A internet é uma grande facilitadora, 
devido aos seus re-treinamentos de email, chats e fóruns. E1 afirma que o treinamento via e-
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learning é realizado através das ferramentas da internet, além de disponibilizar conteúdo em 
CD e que todos esses re-treinamentos ficam à disposição do treinando durante e após o 
horário de trabalho. E2 também concorda que a empresa precisa investir maciçamente em 
tecnologia ao disponibilizar um treinamento via e-learning e, que neste sentido, os treinandos 
não possuem nenhum custo, porque todos os recursos áudio/visuais ficam disponíveis para 
eles durante o horário de trabalho e até após o expediente. Dessa forma, o treinando passa uma 
grande parte de seu tempo dentro da empresa e não somente investindo em seus estudos, mas 
também colaborando com o serviço da empresa.

E4 afirma que o aparato de tecnologia para dar suporte a um treinamento via e-learning
é alto. Porém, como a empresa é uma das maiores no segmento de telecomunicações, não há 
problema neste sentido, já que ela possui, além da internet, sua própria TV executiva, ou seja, 
não precisa contratar uma outra empresa para realizar este tipo de serviço, além de dispor da 
web TV. E5 concorda que o investimento em tecnologia é alto, mas ele é existente tanto via e-
learning quanto via blended-learning, visto que a tecnologia precisa dar suporte ao treinando 
em tempo integral, sempre que ele achar necessário, nas duas modalidades de treinamento. 
Portanto, a tecnologia utilizada via e-learning é a mesma utilizada via blended-learning.

E6 e E7 afirmam que os maiores obstáculos na realização de um curso EaD são os 
recursos existentes de tecnologia, não só de cada empresa, mas também porque estes recursos 
variam de uma filial para outra.

 Custos – o custo é um dos fatores que têm uma grande significância para as 
empresas e por isso elas procuram investir em metodologias que possam contribuir para a 
aprendizagem das pessoas, mas que também reduzam os custos neste tipo de investimento. 
Para E6 não há custo algum porque o treinamento é todo oferecido pela empresa, além de não 
haver despesa com alimentação e nem deslocamento. Também não há uma necessidade de E6
gastar com tecnologia própria, porque a empresa dispõe de toda infra-estrutura. E2 também 
concorda que o custo com este tipo de treinamento é praticamente inexistente, a não ser 
quando ocorrem os encontros presenciais que são em número de quatro ao ano e fora do 
estado. Dessa forma, sempre surge algum tipo de custo. 

Para E4, o custo inicial com um treinamento via e-learning é muito alto para a empresa. 
Porém, o investimento vale a pena. Todo o montante investido acaba revertendo-se com o 
tempo, porque a longo prazo o custo vai convergindo para um valor unitário baixo. O 
treinamento via e-learning fica pronto e praticamente fechado, precisando ser reformulado em 
menor tempo e quantidade do que um treinamento presencial sendo em grande parte 
reaproveitado para posteriores treinamentos. Segundo E4, a empresa ainda não realizou 
nenhum levantamento no sentido de comparar separadamente os resultados obtidos com as 
duas modalidades de treinamento, para saber se o ROI é melhor em uma do que em outra.

E3, E5, E6 e E7 concordam que um treinamento via e-learning é muito caro, mas é 
compensado no decorrer do tempo. O programa fica todo pronto e esperando pelo próximo 
treinamento a ser oferecido. Entretanto, em um treinamento na modalidade blended-learning  
o custo é muito maior ao do oferecido via e-learning. Porque além da empresa precisa investir 
da mesma em alta tecnologia, como e-learning, o custo aumenta porque inclui os gastos com 
hora-aula do instrutor, deslocamento, hospedagem e alimentação dos treinandos. Dessa forma, 
o blended-learning une os custos do e-learning com os custos do treinamento presencial e o 
retorno financeiro (ROI) para a empresa com esta modalidade de treinamento, ainda não foi 
comprovada dentro da empresa.

 Recursos utilizados – no e-learning há o emprego de muitos recursos virtuais, tais 
como emails, chats, fóruns, sites, cds, dvds, web TV e TV executiva. No blended-learning,
além do treinamento possuir os mesmos recursos empregados no e-learning, também há o 
mesmo investimento dos recursos da modalidade presencial, com, por exemplo, o uso de flip-
charts, quadro-branco, transparências, entre outros necessários para realizar simulações. As 
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duas empresas empregam todos estes tipos de recursos, segundo E1, E2, E3, E4 e E5.
A reutilização dos recursos virtuais empregados faz com que a modalidade e-learning

seja amplamente adotada pelas empresas, segundo E6 e E7.

8. Considerações finais

O treinamento realizado nas empresas por meio da EaD tende a se consolidar, em 
termos de treinamento corporativo, mesmo contando com algumas deficiências dos ambientes 
virtuais presentes tanto na modalidade via e-learning quanto via blended-learning, tais como, 
dificuldade do indivíduo em ter autonomia para realizar o treinamento a maior parte do tempo 
de forma solitária, de ter uma auto-disciplina para acompanhar o ritmo do treinamento sem a 
presença do professor tradicional e de saber interagir com outras pessoas por meio de um chat
ou um fórum. Entretanto, o treinamento realizado a distância é, sem dúvida, mais vantajoso 
em termos econômicos do que aquele realizado somente por meio da modalidade presencial, 
por serem evitadas despesas variáveis, tais como, custos com transporte, alimentação e 
hospedagem dos colaboradores para um local específico de treinamento. 

 Especificamente, dentro da modalidade e-learning, são realizadas poucas atualizações 
em termos de conteúdo ou até mesmo de tecnologia, que demandam investimentos meramente 
marginais, uma vez que os conteúdos programáticos, softwares e elementos de comunicação 
são multiplicados. Assim, os investimentos em capital fixo são amortizados ao longo do 
tempo e os custos fixos diluídos com a disseminação do treinamento por todas as camadas da 
empresa. Por outro lado, com o blended-learning existe a necessidade constante de revisão de 
conteúdo, visto que as aulas não ficam totalmente prontas e acabam sendo reformuladas, 
incorporando especificidades introduzidas pelo instrutor do momento. 

Para ambas as modalidades de EAD é necessário investir a mesma quantia em 
tecnologia, uma vez que esta precisa estar disponível em tempo integral para os treinandos 
dentro e fora da empresa e possibilitar o acesso descentralizado, sem restrições geográficas 
que não sejam meramente de ordem técnica ou operacional. 

Uma outra questão que deve ser considerada, segundo opinião de algumas 
entrevistadas, é com relação à motivação para a aprendizagem por parte dos treinandos. 
Muitas vezes, quando estes afirmam não gostar de estudar a distância, pode ser por falta de 
interesse em aprender um determinado assunto naquele momento. Dessa forma, o treinando 
acaba transferindo a sua responsabilidade para a modalidade de aprendizagem. Quando o 
treinando se mostra motivado para aprender, o que menos importa é a modalidade. Os fatores 
mais relevantes para alcançar um elevado nível de aprendizagem são: o comprometimento, a 
pró-atividade e a sua motivação com os estudos. Não é a modalidade que vai interferir nesse 
processo ou ser decisório para que ele consiga alcançar melhores resultados.

Portanto, as opiniões se dividem quanto ao tipo de modalidade ideal de EaD. Para 
alguns autores, o blended-learning é a modalidade perfeita, justamente por mesclar atividades 
virtuais com encontros presenciais, tão necessários para promover e facilitar a interação entre 
os participantes e principalmente por estreitar o relacionamento entre o instrutor e o treinando, 
além de colaborar com a comunicação no momento em que um treinando necessite se 
expressar, seja por um gesto de dúvida, de satisfação ou até de insatisfação com o treinamento 
que está sendo oferecido. Além disso, as empresas devem considerar suas necessidades de 
treinamento pelo blended-learning como ainda sendo uma modalidade necessária, inclusive 
para atender às exigências do Ministério da Educação em relação a determinados tipos de 
cursos. Além do mais, empresas precisam despender seu tempo em atividades comerciais e 
industriais. Educação ainda faz parte de um outro segmento, melhor compreendido pelas 
instituições de ensino.
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Uma das questões mais relevante na hora de avaliar qual deve ser a modalidade de 
treinamento empregada, para as empresas é o trade-off entre os requisitos maiores de 
investimento na base tecnológica e elevação nos custos fixos de treinamento vis-a-vis, 
benefícios oriundos da otimização entre as modalidades presencial e virtual. Tal comparação é 
essencial para o sucesso da EaD como parte integrante do planejamento de uma educação 
corporativa a longo prazo.
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