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RESUMO 

Esta pesquisa pretende ampliar a literatura sobre a temática do desenvolvimento 
local, explorando as relações entre o e-Learning, os Cursos Massivos, Abertos 
Online (MOOCs Massive Open Online Courses) e os reflexos destas modalidades de 
EaD em empresas de Tecnologia da Informação de Franca-SP. Entre as 
modalidades de e-Learning, o MOOC é um tema ainda recente, portanto, acredita-se 
que seus efeitos para o desenvolvimento devem ser investigados pela academia. 
Dessa maneira, a pesquisa investiga a forma que o e-Learning e o MOOC, em 
ambiente corporativo, podem gerar desenvolvimento econômico, social e cultural, 
nos locais onde são contemplados. Para tanto, é realizado um levantamento 
bibliográfico, a fim de compreender ilustradamente os conceitos, as definições e as 
concepções em perspectiva tecnológicas sobre e-Learning corporativo, bem como 
entender claramente sobre os fundamentos de desenvolvimento local, nos aspectos 
econômico, social e cultural. Especificamente, o trabalho investiga a contribuição ou 
a possibilidade de contribuição do MOOC para a educação continuada dos 
colaboradores, além de construir uma base de conhecimento, com a finalidade de 
reunir dados que abordam: a definição conceitual do MOOC, sua origem, sua 
finalidade, suas características, as principais iniciativas existentes, seu impacto nos 
processos de e-Learning, bem como sua contribuição ou possibilidade de 
contribuição social, econômica e cultural. Após o levantamento teórico que 
esclarecem os conceitos de e-Learning, do MOOC e do desenvolvimento local, a 
pesquisa se estende a campo, para compreender de que forma o e-Learning 
contribui para a propagação do conhecimento dentro do ambiente corporativo, a 
partir de dois pontos de vista distintos: dos proprietários (ou principais gestores) e 
dos demais funcionários. Para tanto, a pesquisa de campo investiga a contribuição 
do e-Learning e do MOOC em prol do desenvolvimento de uma localidade, as ações 
de e-Learning corporativo adotadas por empresas do ramo de Tecnologia da 
Informação da cidade de Franca-SP, bem como a possibilidade de contribuição do 
MOOC para auxiliar na educação dos colaboradores das organizações. A coleta de 
dados ocorre por meio de formulário implementado no formato eletrônico, e 
disparado via e-mail para os funcionários, proprietários ou principal gestor. Buscando 
compreender detalhadamente questões específicas, o levantamento de dados 
externo se amplia com entrevistas individuais, voltadas para os proprietários e o 
principal gestor das organizações estudadas. Trata-se de entrevista presencial, 
gravada por meio de dispositivo de áudio, seguida de transcrição das respostas na 
íntegra com os resultados da coleta de dados apurados, seguindo as técnicas de 
análise de conteúdo. Os dados levantados, nesta pesquisa, podem servir de 
subsídios para auxiliar administradores e gestores a compreender a (ou 
possibilidade de) contribuição do e-Learning e do MOOC como opção de 
investimento no capital intelectual da empresa. 
 
 
 
Palavras-chave: e-Learning. Educação corporativa. MOOC. Desenvolvimento local. 
  



ABSTRACT 

This research aims to extend the literature on the topic of local development , 
exploring the relationships between e-Learning, MOOCs (Massive Open Online 
Courses) and reflections on these procedures for Distance Education in Information 
Technology companies in Franca-SP. Among the methods of e-Learning, the MOOC 
is still a recent theme, so it is believed that its effects on development should be 
investigated by the academy. Thus, the research investigates the way that e-
Learning and MOOC in corporate environment, can generate economic, social and 
cultural development, wherever they are contemplated. To this end, a literature 
survey is conducted in order to pictorially understand the concepts, definitions and 
concepts in technological perspective on corporate e-learning, as well as a clear 
understanding of the basis for local development in the economic, social and cultural 
aspects. Specifically, the study investigates the contribution or potential contribution 
of MOOC for continuing education of employees, in addition to building a knowledge 
base, in order to gather data that address: the conceptual definition of the MOOC, its 
origin, its purpose, their characteristics, the main existing initiatives, their impact in 
the processes of e-Learning, as well as his contribution or possibility of social, 
economic and cultural contribution. After the theoretical research that clarifies the 
concepts of e-Learning, the MOOC and local development, research extends the field 
to understand how e-learning contributes to the spread of knowledge within the 
corporate environment, from two distinct points of view: the owners (or top managers) 
and other officials. Therefore, the field research investigates the contribution of e-
Learning and MOOC for the development of a locality, the actions of corporate e-
Learning adopted by companies in the Information Technology Franca-SP and the 
possibility of assistance from the MOOC to assist in the education of employees in 
organizations. Data collection occurs through form implemented in electronic format, 
and shot an email to employees, owners or principal managers. Trying to understand 
in detail specific issues, raising external database expands with individual interviews, 
aimed at the owners and principal managers of the organizations studied. This is 
personal interview, recorded by audio device, then transcription of the responses in 
full with the results of the collection of data gathered, following the techniques of 
content analysis. The data collected in this research may provide support to assist 
administrators and managers to understand (or possible) contribution of e-Learning 
and MOOC as an investment option in intellectual capital. 
 
Keywords: e-Learning. Corporate Education. MOOC. Local Development.  
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa discute a relevância da aprendizagem continuada 

no ambiente corporativo, visando impactar diretamente no desenvolvimento e na 

produtividade do colaborador, que, por sua vez, tem a capacidade de contribuir para 

o destaque da organização no local onde ela atua.   

A expectativa dos administradores e gestores é que as práticas da 

Educação Corporativa (EC) causem impactos significativos no desenvolvimento das 

pessoas, indo além do conhecimento técnico e instrumental, atingindo o 

desenvolvimento de atitudes, posturas e habilidades (TUMELERO; AMORIM; 

VELOSO; LUCAS, 2012).  

Dentre diversos recursos tecnológicos presentes no mercado, as 

empresas utilizam o e-Learning como forte aliado em prol da EC. Lima e Capitão 

(2003) definem e-Learning em uma experiência de aprendizagem distribuída por 

meio de redes de computadores online ou outros tipos de mídias que independem 

da internet, como o CD ou DVD-ROM.  

Segundo Caetano (2010), o uso da tecnologia aplicada na capacitação 

de funcionários é cada vez mais comum no ambiente corporativo. Por meio dos 

recursos eletrônicos modernos, é possível gerar economias financeiras significativas 

como viagens e locação de espaço para conferências. O destaque do e-Learning 

nas organizações é atribuído aos cursos rápidos voltados para a educação 

continuada de profissionais.  

No método comumente chamado de Educação a Distância, a 

Tecnologia da Informação (TI) é utilizada em benefício da educação, que acontece 

independentemente da distância física entre o aluno e o professor, em outras 

palavras, a presença física do professor é dispensada. Dentre as diversas 

modalidades de e-Learning existentes, encontram-se os chamados MOOCs 

(Massive Open Online Courses, em português, Cursos Massivos, Abertos e Online). 

Esta modalidade educativa permite planejar aulas de milhares de pessoas de todas 

as partes do mundo através de ferramentas e aplicações web (SAP, 2013). Esta 

modalidade de e-Learning segue o princípio de popularizar a educação, propagando 

o conhecimento a todo cidadão conectado na internet.  
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Esta pesquisa contribui para o entendimento dos temas e-Learning e 

MOOC, bem como a maneira que eles estão relacionados com as possibilidades de 

desenvolvimento local por meio da capacitação dos profissionais de organizações. 

Por se tratar de um assunto relativamente novo no universo educacional, o MOOC e 

sua relação com o desenvolvimento ainda é pouco estudado pela academia.  

Comenta Eco (2003, p.13), sobre os desafios enfrentados pelo 

pesquisador ao adotar temas contemporâneos: “[...] para o autor moderno as 

opiniões são ainda vagas e discordantes, a nossa capacidade crítica é falseada pela 

falta de perspectiva, e tudo se torna demasiado difícil”. Ao contrário de temas 

antigos, os temas contemporâneos estão sujeitos à escassez de conteúdo por ser 

pouco investigado e pouco criticado pela academia. Pelo fato de serem novos no 

mundo da pesquisa, os temas contemporâneos proporcionam benefícios ao 

pesquisador, pois, o acesso às obras e a consulta aos textos relacionados ao 

assunto são mais acessíveis, além de a bibliografia ser mais reduzida. Porém, por 

serem pouco comentados, os assuntos modernos tem sua bibliografia incompleta, 

exigindo que o pesquisador exponha o seu ponto de vista crítico, construindo o 

conhecimento no decorrer da pesquisa. Dessa maneira, é explorado o ponto de vista 

crítico do investigador sobre o tema, além de contribuir com algo novo para a 

literatura. 

QUESTÕES DE PESQUISA 

É comum localizar, na literatura, trabalhos que abordam 

especificamente quesitos técnicos do e-Learning nas organizações, bem como sua 

implementação, monitoramento, ferramentas, processos e métodos utilizados na 

implantação do mesmo. 

Este trabalho pretende ampliar a literatura sobre a temática do 

desenvolvimento local, explorando as relações entre e-Learning e desenvolvimento 

local. Entre as modalidades de e-Learning, o MOOC é um tema ainda recente, 

portanto, acredita-se que seus efeitos para o desenvolvimento devem ser 

investigados pela academia. 
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Portanto, partindo da intenção de se explorar a ligação entre o e-

Learning, o MOOC e as possibilidades de desenvolvimento local, apresenta-se o 

seguinte problema de pesquisa:  

Como o e-Learning e o MOOCs podem contribuir para o 

desenvolvimento de uma localidade? 

Para nortear a resposta a esta questão principal, outras questões 

também fazem parte da pesquisa: 

Quais as ações de e-Learning corporativo são adotadas por empresas 

do ramo de Tecnologia da Informação da cidade de Franca-SP?  

Dentre as ações de e-Learning, o MOOC pode ser utilizado para 

auxiliar na educação dos colaboradores da empresa? Por que ele pode ou por que 

ele não pode?  

De que forma o e-Learning e o MOOC podem gerar desenvolvimento 

econômico, social e cultural, no local onde eles atuam?  

OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo geral da pesquisa é investigar a contribuição do e-Learning, 

em suas diversas modalidades e, especificamente o MOOC, em ambiente 

corporativo das empresas de diversos portes, do segmento de TI, localizadas em 

Franca-SP, para observar o impacto desencadeado por ele em questões de 

desenvolvimento local, nos âmbitos econômico, social e cultural.  

Com vistas a atingir o objetivo geral de pesquisa, são traçados alguns 

objetivos específicos, a saber: 

- Realizar um levantamento bibliográfico, a fim de compreender 

ilustradamente conceitos e definições sobre e-Learning, bem como entender 

claramente sobre os fundamentos de desenvolvimento local, nos aspectos 

econômico, social e cultural. 

- Averiguar as principais concepções de e-Learning, em perspectiva 

tecnológica, que são utilizados em prol da educação corporativa. 

- Especificamente, investigar a contribuição ou a possibilidade de 

contribuição do MOOC para a educação continuada dos colaboradores. 
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- Construir uma base de conhecimento, com a finalidade de reunir 

dados que abordam: a definição conceitual do MOOC, sua origem, sua finalidade, 

suas características, as principais iniciativas existentes, seu impacto nos processos 

de e-Learning, bem como sua contribuição ou possibilidade de contribuição social, 

econômica e cultural.  

- Investigar como o e-Learning corporativo e o MOOC podem fomentar 

o desenvolvimento econômico, social e cultural, no local onde é contemplado.  

RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O presente estudo permite compreender a percepção dos indivíduos 

que compõem o quadro de colaboradores das organizações sobre a relevância do e-

Learning na propagação do conhecimento dentro do ambiente corporativo, a partir 

de dois pontos de vista distintos: dos proprietários (ou principais gestores) e dos 

demais funcionários. 

A partir dos relatos coletados, o trabalho contribui com a documentação 

destes, com a finalidade de registrar a percepção dos entrevistados a respeito da 

maneira pela qual os recursos tecnológicos atuais, voltados para a educação e 

aplicados no ambiente corporativo, são capazes de promover a organização no 

mercado competitivo, o qual exige produtividade, eficiência e qualidade nas tarefas 

rotineiras. 

Os dados levantados, nesta pesquisa, auxiliam administradores e 

gestores a compreender se aplicação do e-Learning e o incentivo para a utilização 

do MOOC é uma opção viável de investimento no capital intelectual da empresa, 

bem como entender de que forma ambos contribuem ou podem contribuir para o 

desenvolvimento econômico, social e cultural da organização e/ou dos 

colaboradores envolvidos na empresa. 

Esta pesquisa é relevante para a compreensão da maneira pela qual a 

Educação a Distância, em especial as modalidades de e-Learning e MOOC, 

influenciam no desenvolvimento do local onde elas atuam nos âmbitos econômico, 

social e cultural. Ainda desvela novas metodologias das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TICs), voltadas para educação, além de ampliar as discussões na 

área.  
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O fato da cidade de Franca-SP concentrar indústrias aumenta a 

demanda por serviços prestados.  Dentre o setor de prestação de serviços, o 

segmento de TI se sobressai, pois, a informatização de processos industriais tem a 

capacidade de elevar a produtividade diária da produção, além de refletir na 

qualidade e agregar valor ao produto final, portanto, é um segmento com 

potencialidade de promover o desenvolvimento do local que é contemplado.  

De fato, a área de TI demanda mão-de-obra qualificada e atualizada 

constantemente, e, para tanto, o MOOC oferece cursos que supostamente vão ao 

encontro das necessidades de Educação Corporativa destas empresas.  

MÉTODO DO ESTUDO 

O trabalho tem seu início marcado por meio de um levantamento 

bibliográfico, por meio de diversas fontes, preferencialmente publicações realizadas 

nos últimos anos, como livros de leitura corrente, publicações periódicas, artigos 

científicos, teses, dissertações, jornais e revistas acadêmicas, com foco em explorar 

assuntos propostos no objetivo da pesquisa, bem como esclarecer questões 

apresentadas no problema da pesquisa, e, por fim, abranger pontos levantados na 

relevância do estudo.  

Visando melhor compreensão da realidade sobre os questionamentos 

e pressupostos propostos, a pesquisa se estende ao levantamento de dados 

externos. Para tanto, a aplicação do questionário é destinada a empresas de micro, 

pequeno e médio portes, do segmento de TI, situadas na cidade de Franca-SP. O 

motivo desta seleção justifica-se pela escassez de empresas de grande porte, que 

sejam do segmento de TI, situadas no local.  

Buscando compreender questões específicas que foram deduzidas até 

o momento, o levantamento de dados externo se amplia a entrevistas em 

profundidade voltadas para empresas do segmento de TI, situadas na cidade de 

Franca-SP. A escolha por estas empresas se justifica pelo fato de representarem 

impacto no desenvolvimento econômico de Franca-SP e atenderem a uma demanda 

social.  

O método de investigação utilizado para coleta de dados é um 

questionário e um roteiro de entrevista, sendo que o questionário é composto por 



19 

questões abertas e fechadas, aplicado em 33 respondentes, onde 36% destes 

respondestes são proprietários ou principal gestor, e 64% são funcionários. A 

entrevista em profundidade foi aplicada em 3 proprietários ou principal gestor e teve 

como roteiro um conjunto de questões composto por 8 questões abertas.  

O método de coleta dos dados, a descrição da amostra e os resultados 

da pesquisa de campo, bem como a íntegra da metodologia adotada, estão 

expostos nos itens 3.1, 3.2 e 3.3, respectivamente. 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho está organizado em três capítulos, conforme detalhado a 

seguir: 

O primeiro capítulo expõe os marcos da educação corporativa, suas 

origens, seguidos de seu histórico, desde o seu surgimento até os dias atuais, 

favorecendo uma reflexão sobre o tema no ambiente corporativo. Posteriormente, é 

apresentada uma abordagem a respeito da definição da EaD e do e-Learning, 

explorando a relação que existe entre ambos. Ainda neste capítulo, são 

apresentados os princípios e as origens do e-Learning, bem como sua modalidade 

mais recente, denominada MOOC, possibilitando compreender seus benefícios no 

ambiente corporativo. Dessa maneira, discutem-se definições, conceitos, aplicações 

e as principais características dos MOOCs, bem como o impacto causado por suas 

principais iniciativas, seguidas dos resultados e mudanças provindos desta 

modalidade de e-Learning, para o ambiente corporativo, bem como as possibilidades 

de impacto que este pode causar nas empresas. 

O segundo capítulo traz uma revisão teórica e bibliográfica realizada na 

literatura sobre desenvolvimento local, em seus aspectos econômico, social e 

cultural. Dessa maneira, são apresentados os conceitos e as definições que 

compõem o desenvolvimento nestas três esferas. Através de um olhar sobre a 

esfera educacional, são abordadas as influências que a educação exerce sobre o 

desenvolvimento, especificamente a educação corporativa, a formação contínua e o 

e-Learning. 

O terceiro capítulo apresenta as técnicas e o método da pesquisa de 

campo junto às organizações, objeto do estudo na cidade de Franca-SP. São 
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apresentados os métodos de coleta e análise dos dados. Junto à abordagem 

teórico-metodológica, é apresentada uma descrição detalhada da amostra, bem 

como os resultados apurados da pesquisa de campo aplicada aos proprietários ou 

principal gestor e aos demais colaboradores de empresas de micro, pequeno e 

médio portes da cidade de Franca/SP.  

A presente pesquisa prossegue com a finalidade de levantar fatores 

como: relevância, vantagens, benefícios e resultados provindos do e-Learning, bem 

como suas limitações. Em seguida, é apresentado, também, por meio da visão dos 

entrevistados, qual a possibilidade de contribuição do MOOC em prol da educação 

corporativa. Também é apresentado o vínculo das aplicações de e-Learning voltadas 

ao ambiente corporativo, segundo a realidade das empresas de Franca-SP. 

Especificamente, são descritos dados levantados sobre a utilização do ensino 

corporativo, por meio dos recursos eletrônicos, abordando a influência destes em 

prol do desenvolvimento organizacional no local onde as empresas atuam.  
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1 EDUCAÇÃO CORPORATIVA E E-LEARNING  

A elaboração deste capítulo partiu de um levantamento teórico e 

bibliográfico realizado na literatura da educação voltada para o ambiente corporativo, 

na bibliografia da Educação a Distância (EaD) e, por fim, na literatura do e-Learning. 

A princípio, é exposta uma sinopse sobre a educação corporativa, na 

qual teve a sua origem marcada pela transição entre a sociedade industrial e a era 

da informação e do conhecimento. Desde o seu surgimento, a capacitação de 

funcionários vem sendo adotada como uma estratégia de mercado utilizada pelas 

organizações, com a finalidade de suprir necessidades específicas do ambiente 

corporativo, focando na cultura e nos objetivos da empresa. 

A partir das informações levantadas que marcam a educação 

corporativa, favorecem uma reflexão sobre sua aplicação no ambiente 

organizacional. 

Posteriormente, é apresentada uma abordagem a respeito da definição 

da EaD e do e-Learning, explorando a relação que existe entre ambos. Ainda, neste 

capítulo, são discutidos os princípios e as origens do e-Learning, possibilitando 

compreender seu impacto no ambiente corporativo. 

Entre as diversas modalidades de e-Learning, o MOOC mantêm seu 

foco voltado para plataformas abertas, cuja finalidade é propagar cursos 

educacionais, por meio de ambientes online, que são destinados a um público 

ilimitado, que é composto por cidadãos conectados à internet sem delimitação 

geográfica. Dessa maneira, discutem-se definições, conceitos, aplicações e as 

principais características do MOOC, bem como o impacto causado por suas 

principais iniciativas, seguidas dos resultados e mudanças provindos desta 

modalidade de e-Learning no ambiente corporativo, refletindo as possibilidades de 

impacto que este pode causar nas empresas e no desenvolvimento local.  
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1.1 EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

Comenta Loder (apud MUNDIM, 2002), que os processos de 

aprendizagem no Brasil são deficientes, de um modo especial, os cursos de 

engenharia, pelo fato de enfatizar o processo de repassar conhecimentos, deixando 

a desejar no processo de aprendizagem, ou seja, no ato de exercer a prática nos 

conhecimentos adquiridos na graduação.  Existe um desequilíbrio entre os 

processos de teoria e prática decorrentes da estrutura da aprendizagem brasileira. 

Porém, Crema (2013, online) defende que o problema da carência de qualificação 

profissional nos ambientes corporativos é caso antigo e avança além das fronteiras 

brasileiras, alcançando a realidade mundial, especificamente, “o apagão de talentos 

no mercado de trabalho é o maior desafio de todos os líderes de empresas dos mais 

diversos setores espalhados pelo mundo”. No entanto, é desafiadora a questão 

sobre a maneira correta de educar para o trabalho, uma vez que o trabalho é um 

processo de colocar os conhecimentos em prática (SOUZA; SILVA apud MUNDIM, 

2002). Por outro lado, as empresas necessitam do profissional formado, porém 

habilitado de domínio prático sobre a função a ser exercida. 

Crema (2013) observa curiosamente e lança comentários, a partir do 

ponto de vista observado em relação entre desemprego, empregabilidade e 

formação profissional, relatando que a escassez da mão-de-obra intelectual 

qualificada é ainda mais agravante nas regiões mais afastadas das grandes capitais, 

onde tipicamente concentram-se profissionais com potencial limitado e que não 

possuem os conhecimentos mínimos exigidos pela empresa, o que 

consequentemente os torna desqualificados para o mercado. 

A dificuldade é ainda maior em casos de preencher vagas mais 

especializadas quando gera processos seletivos que podem durar meses, contudo, 

sem obter o profissional desejado. Portanto, a busca das empresas por manter a 

competitividade num mercado globalizado e em constantes mudanças, gera para as 

organizações, a necessidade de profissionais dotados de conhecimento e 

habilidades para se moldarem às mais diversas mudanças, de tal forma que o 

diferencial competitivo da empresa passa a ser o seu próprio capital humano, que 

consiste no recurso que permite seu crescimento, tomar novas ideias e estratégias. 

“Sem pessoas, não há empresa no mundo que sobreviva” (CREMA, 2013, online), 
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fator este que justifica cada vez mais investimentos voltados para a educação 

corporativa, que consiste em contratar o profissional carente de conhecimentos e 

moldá-lo, de acordo com suas necessidades. 

Silveira (2009, online) destaca que “a evolução tecnológica, aplicada ao 

trabalho, é muito veloz e vem causando grandes mudanças nos aspectos culturais e 

na relação entre empregador e empregado. O ensino, portanto, já não é suficiente 

nem acompanha a velocidade da mudança neste mundo de tecnologias”. Cada vez 

mais, o conhecimento percorre com maior velocidade, a tecnologia que é nova hoje 

é atropelada por uma nova tecnologia que surge instantaneamente. Sendo assim, o 

que parecia ser novo, torna-se defasado num curto espaço de tempo. Esta realidade 

não se prende somente a empresas do ramo da TI, a velocidade do conhecimento 

faz parte do mundo dos negócios de diversificados segmentos: 

 
Atualmente, com a força da globalização, e mais ainda da acirrada 
competição entre as empresas, independentemente do seu porte, 
estas precisam desenvolver competências, habilidades e atitudes 
relacionadas às suas estratégias de negócios, ao tempo em que o 
conhecimento e o seu domínio por toda a organização passam a ser 
o fator fundamental ao negócio. É a revalorização do capital humano 
como fator de produção, tratado agora como um conceito mais 
abrangente: capital intelectual da empresa (FORMIGA, 2004, online).  
 

Para Formiga (2004, online), “a revolução técnico-científica fez com 

que o domínio de uma profissão seja renovado em intervalos de tempo cada vez 

menores. Já não é possível formar um profissional para a vida inteira”.  

No ambiente corporativo, a educação continuada se destaca como 

forte aliada para o alcance de metas e objetivos estabelecidos pela empresa. Ocorre 

que a sociedade contemporânea, de modo geral, mostra-se cada dia mais exigente 

e necessita da aprendizagem contínua, para atender à requisição do mercado. Estes 

fatores exigem que a educação seja desenvolvida desconsiderando os limites de 

tempo, em períodos pré-determinados da formação escolar do cidadão. Portanto, o 

ensino regular não pode ser considerado como única alternativa que compõe a 

formação profissional de um indivíduo, e sim aprimorado constantemente, ao longo 

da vida, estendendo-se a todos os níveis, modalidades e atividades sociais, 

principalmente na carreira profissional onde a expectativa é manter o colaborador 

devidamente preparado para enfrentar os desafios impostos pelo mercado. 

(CASTRO; VALENTE; HUDIK, 2011). 
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Neste mundo globalizado e da Era do Conhecimento, onde o trabalho passa 
por mudanças estruturais e o mundo do emprego é cada vez mais complexo 
e diminuto, vive-se tempos em que é impossível “tirar férias do 
conhecimento (FORMIGA, 2004, online). 
 

Diante deste contexto, a conquista de um diploma não é satisfatória 

para a formação profissional, pois o avanço tecnológico e as mudanças advindas 

nos processos de produção tornam defasada a aprendizagem adquirida numa 

formação inicial (MUNDIM, 2002).  O mercado competitivo, as mudanças 

tecnológicas e econômicas são os criadores da necessidade de aprendizagem 

continuada dos colaboradores. 

A velocidade em que ocorrem as mudanças do mercado atual faz com 

que o conhecimento adquirido hoje se torne obsoleto num curto espaço de tempo, 

além de ser superado rapidamente pela concorrência. Desta forma, com o passar do 

tempo, torna-se cada vez mais difícil para as empresas sobreviverem com base nos 

produtos, estratégias e técnicas antigas que, por sua vez, estão sujeitas a serem 

facilmente sugadas pelo mercado ou copiadas pela concorrência (CASTRO; 

VALENTE; HUDIK, 2011).  

Visando ao sucesso da organização, as empresas se atentam para a 

maneira de gerenciar o conhecimento dentro do próprio espaço corporativo. A partir 

de então, um novo modelo de educação ganha espaço no mercado do século XXI, 

que vem a ser a Educação Corporativa, que, porventura, expande-se ligeiramente 

em nível mundial (CASTRO; VALENTE; HUDIK, 2011). “A Educação Corporativa 

ganhou foco e força estratégica, evidenciando-se como um dos pilares de uma 

gestão empresarial bem-sucedida” (EBOLI, 2002, p. 185).  

1.1.1 Definição 

No mundo dos negócios, comodismo e estabilidade são termos que 

devem estar suspensos do dicionário corporativo, pois o aumento da concorrência, a 

variedade de produtos e serviços que atualmente estão disponíveis no mercado, 

bem como a facilidade em obter informações sobre o que está sendo adquirido e/ou 

consumido dá margens para crescer ainda mais o grau de exigência do cliente.  

Segundo Silveira (2009), programas internos voltados para desenvolver 

pessoas vêm sendo adotados por empresas mais estruturadas e com melhores 
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condições econômicas, com o intuito de suprir deficiências pessoais e profissionais 

diversificadas dos colaboradores da própria organização. “Estes programas, 

desenvolvidos e financiados pelas empresas, muitas vezes em sistemas de 

convênios e/ou parcerias com instituições de ensino, são conhecidos como 

Educação Corporativa” (SILVEIRA, 2009, online).  

A EC é um processo que envolve o quadro completo de funcionários de 

todos os níveis com a finalidade de disseminar o aprendizado contínuo e 

permanente focando no objetivo de melhorar o desempenho no trabalho (MEISTER, 

1999).  

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior aponta 

as seguintes definições sobre EC: 

 
Educação corporativa pode ser definida como uma prática coordenada de 
gestão de pessoas e de gestão do conhecimento tendo como orientação a 
estratégia de longo prazo de uma organização. 
Educação corporativa é mais do que treinamento empresarial ou 
qualificação de mão-de-obra. Trata-se de articular coerentemente as 
competências individuais e organizacionais no contexto mais amplo da 
empresa. Nesse sentido, práticas de educação corporativa estão 
intrinsecamente relacionadas ao processo de inovação nas empresas e ao 
aumento da competitividade de seus produtos (bens ou serviços) 
(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO 
EXTERIOR, 2013, online). 
 

Formiga (2004) aponta que a EC está atrelada ao conceito da 

educação continuada, além de estar relacionada ao conceito de Educação 

Permanente.  

A busca pela sobrevivência e a estabilidade no mundo dos negócios 

exige uma postura diferenciada a ser tomada pelos gestores e administradores 

organizacionais que, por sua vez, sujeitam-se a adotar novas alternativas 

estratégicas que visam manter, destacar e sustentar a empresa, não importando o 

porte ou ramo de atividade em que ela atua. “As organizações estão cada vez mais 

entrando no setor de educação a fim de assegurar sua própria sobrevivência no 

futuro” (MEISTER, 1999, p. XXVII). “Por isso, está ficando cada vez mais comum a 

criação das universidades corporativas, que como o próprio nome diz, são espaços 

dentro da empresa que buscam oferecer treinamentos, especializações e 

informações para aprimorar o conhecimento do capital humano da organização” 

(CREMA 2013, online).  
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É comum encontrar, nos meios acadêmico e empresarial, a 

interpretação das práticas da EC, muitas vezes, como sinônimo de universidade 

corporativa (UC). Porém o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior – Portal da Educação Corporativa (2013) distingue diferentes práticas da 

EC. A empresa pode atuar com a EC, sem necessariamente chegar ao ponto de 

constituir uma UC, enquanto a UC consiste na concentração da prática de educação 

corporativa no ambiente empresarial, uma vez que uma UC deve envolver além da 

concentração da prática, a implantação de uma unidade física com uma ampla gama 

de cursos e atividades de capacitação, qualificação e formação de pessoas, 

destinadas para atender toda população, tanto o público interno quanto o externo da 

empresa, de diferentes níveis e modos de ensino, com estratégias operacionais de 

educação diversificadas e coordenadas, sendo possível inclusive, acomodar-se no 

mesmo espaço físico de uma unidade de negócio da empresa. 

Embora a UC seja o termo mais conhecido quando é pretendido 

referenciar-se a educação voltada para o ambiente corporativo, não 

necessariamente é preciso fundar uma UC para oferecer a educação na empresa, 

isto significa que aplicar EC é uma realidade viável e que está também ao alcance 

das pequenas e médias empresas. Tanto a capacitação interna específica sobre 

determinado recurso, processo ou ferramenta, quanto à capacitação externa por 

meio de parcerias com instituições ou profissionais especializados em determinado 

assunto, consistem em modos diversificados de aplicar EC. 

Tanto é visto com seriedade o assunto da educação, no ambiente 

corporativo, que as empresas aplicam altos investimentos nesta estratégia, contudo, 

chagam ao ponto de fundarem sua própria UC, que tem a vantagem de desenvolver 

e aplicar programas específicos que atendem diretamente as necessidades 

específicas da empresa (SILVEIRA, 2009).  

1.1.2 Evolução da educação corporativa 

Segundo Santos (apud MUNDIN, 2002), na década de 80, a educação 

continuada era disponibilizada restritamente ao espaço acadêmico, que, por sua 

vez, era acessível apenas a um grupo excepcional de cidadãos com condições de 

se atualizar. Com o passar do tempo, esta realidade sofreu modificações, pois 



27 

deixou de ser exclusividade acadêmica e passou a ser determinação provinda do 

mercado de trabalho, a partir das transformações econômicas e tecnológicas. A 

partir de então, a educação continuada incorpora o conceito de requalificação 

profissional - consiste numa qualificação mais intensa - enquanto abandona a 

imagem de mera atualização. 

Diante da evolução tecnológica e das modificações decorridas dos 

processos de produção que marcam a contemporaneidade de um mercado cada vez 

mais exigente, a conquista de um diploma se torna insuficiente para suprir a 

necessidade de qualificação profissional. As empresas que destinam recursos em 

benefício da educação aplicada ao ambiente corporativo confiam fervorosamente 

que o fato de disponibilizar ao funcionário maior acesso à atualização do seu 

conhecimento e qualificação é a porta para o sucesso e vantagem competitiva no 

mercado (MEISTER, 1999). O motivo que justifica investimentos, por parte das 

empresas em prol da educação continuada dos colaboradores, dá-se no aumento da 

produtividade do funcionário, que tem como consequência destacar a empresa junto 

à concorrência constante. 

A partir de uma abordagem histórica, é possível apontar diversos 

fatores ocorridos no século passado, responsáveis por provocar modificações na 

sociedade, tais como a globalização, o rompimento de barreiras comerciais, a 

frequência em que vem ocorrendo as crises econômicas, bem como fusões e 

aquisições de empresas e mercados competitivos, são os responsáveis por gerar a 

transição da sociedade para a era do conhecimento, abandonando uma era que 

atuou de maneira importante, conhecida como era industrial (CASTRO; VALENTE; 

HUDIK, 2011).  

A sociedade como um todo, desde o mundo empresarial até o cidadão 

individual se encontram cercados pela nova era do conhecimento, onde as 

mudanças acontecem constantemente, agregando cada vez mais valor ao 

conhecimento humano. 

Para Formiga (2004, online), na Sociedade de Informação e do 

Conhecimento, a qualidade da educação passou a ser o ingrediente mais 

estratégico para dominar as mudanças e avanços tecnológicos e constituir novas 

instituições ou empreendimentos que visam facilitar a atualização do conhecimento. 

“A Universidade Corporativa ou mais genericamente a Educação Corporativa é um 

fenômeno que floresceu no terreno fértil da Sociedade do Conhecimento.” 
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Diante deste cenário, as empresas que optaram por sobreviver não 

tiveram outra opção a não ser acompanhar o ritmo da nova era. Desta maneira, 

atentaram-se para a era do conhecimento e iniciaram a busca por alternativas que 

visam manter o quadro de colaboradores sempre atualizado. A partir destes 

acontecimentos, a educação passou a adquirir maior reconhecimento e é também 

mais valorizada pela população geral e, principalmente, pelos gestores e 

administradores em meio ao ambiente corporativo.  

Fatores como estes, também impulsionaram as organizações 

empresariais a serem mais comprometidas no incentivo e na promoção da educação 

dos seus funcionários, passando enxergar a educação corporativa como alternativa 

estratégica viável de investimento no capital intelectual da empresa, partindo do 

princípio de que o avanço intelectual do quadro de colaboradores impacta na 

produtividade individual e reflete na força de trabalho da equipe, além de ter a 

capacidade de impactar na criatividade e inovação, agregar qualidade aos produtos 

e/ou serviços disponibilizados aos clientes, enfim, a educação voltada para o 

ambiente corporativo passa a ser adotada com a intenção de proporcionar maior 

destaque da empresa diante da concorrência e adquirir vantagem competitiva, a 

partir de investimentos aplicados na formação constante das pessoas envolvidas.  

Segundo Silveira (2009), a educação corporativa surge por meio da 

iniciativa das empresas em adotar programas de capacitação que possibilitam suprir 

suas necessidades, qualificando seus funcionários através de demandas específicas 

do negócio.  

1.1.3 A relevância da educação corporativa  

Para Lima (2011), na sociedade contemporânea, conhecida pela 

terminologia sociedade do conhecimento, a educação corporativa destaca-se como 

componente diferencial entre as empresas que buscam transformar as 

oportunidades que surgem em negócios lucrativos. Portanto, nesta sociedade, o 

conhecimento reside nas pessoas, pois afinal elas são consideradas o veículo que 

move a empresa. Diante desta realidade, o papel que as organizações 

desempenham no aprendizado do seu quadro de funcionários assume caráter 

relevante, dia após dia se eleva a nível essencial. “Termos como “educação 



29 

permanente”, “formação permanente”, “educação continuada”, “educação contínua”, 

“requalificação profissional”, “desenvolvimento profissional” e “educação corporativa” 

resumem um mesmo núcleo de preocupação: o desenvolvimento da empresa” 

(LIMA, 2011, online). O autor complementa dizendo que a educação corporativa é 

utilizada com a finalidade de difundir conhecimentos específicos destinados ao 

quadro de colaboradores da empresa sobre determinados assuntos que se fazem 

carentes entre os funcionários e/ou para prepará-los para desafios que possam 

surgir.  

Afirma Eboli (2004) que, entre diversas vantagens, o fator responsável 

por atribuir maior importância na tomada de decisão em adotar a EC, como 

estratégia empresarial, consiste em elevar o patamar de competitividade da 

empresa, por meio do desenvolvimento, da instalação e da consolidação das 

competências críticas empresariais e humanas. 

 
A Educação Corporativa é considerada item fundamental para a 
disseminação dos valores organizacionais, das competências básicas e 
essenciais de um negócio e do desenvolvimento de habilidades dos seus 
funcionários e colaboradores. Mudanças no mundo empresarial ocorrem a 
cada instante com a chegada de novas informações e isto exige que os 
colaboradores desenvolvam a sua capacidade de criar e aumentar o seu 
conhecimento, a fim de contribuir para a evolução organizacional (LIMA, 
2011, online).  
 

A percepção de profissional qualificado, que surge no momento em que 

a empresa reconhece o trabalhador como indispensável para atingir maiores índices 

de produtividade com qualidade, tem instigado um repensar quando o assunto é 

políticas de educação e, especialmente, em casos relacionados com a formação 

profissional (ANDRADE apud MUNDIM, 2002). Partindo deste princípio, é possível 

apontar vários fatores que justificam a implantação da educação voltada ao 

ambiente corporativo. Conforme ilustra Eboli,  
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Figura 1 - Educação corporativa: articulando os conceitos de competências, gestão 
do conhecimento e aprendizagem. 

Fonte: EBOLI, 2004, p. 53. 

 

De acordo com a Figura 1, o motivo primordial que justifica os 

investimentos no capital intelectual corporativo é o retorno relacionado ao avanço da 

competividade da empresa que, por sua vez, está atrelado à elevação do valor 

intelectual das pessoas. Para tanto, é comum que as empresas ofereçam incentivos 

diversificados voltados para a educação permanente dos colaboradores, porém, é 

imprescindível que a educação continuada se integre na cultura da empresa. 

Lima (2011) atribui a importância estratégica de várias empresas, 

optantes pela EC, ao fato de promover a competitividade de maneira persistente 

entre as empresas no atual mundo globalizado. “[...] a educação corporativa surge 

como uma solução ao desenvolvimento de pessoas capazes de refletir criticamente 

sobre a realidade organizacional, propondo modificações constantes em favor da 

competitividade” (TUMELERO; AMORIM; VELOSO; LUCAS, 2012). 

Silveira (2009) ressalta que a presença da educação, no mundo 

empresarial, causa impactos na produtividade e consequentemente na lucratividade 

das empresas, fator este que leva as empresas a tomarem iniciativas estratégicas de 

investimentos em EC. Muitos são os benefícios que justificam investimentos na 

educação corporativa, por parte das empresas, dentre eles, a boa imagem diante da 

sociedade, a redução da rotatividade dos funcionários em função da fidelização do 

funcionário após a ter participado dos programas de capacitação, e o mais visado de 

todos os benefícios que é o aumento da produtividade, acarretando nas melhores 
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taxas de lucratividade. E, por fim, o principal propósito dos investimentos em EC é o 

aumento ou estabilidade da competitividade.  

Por meio da diversidade de contribuições que a EC proporciona ao 

ambiente corporativo, Mundim (2002) ressalta que a EC extrapola os limites da 

qualificação técnica do profissional, pois, além de refletir no aperfeiçoamento e 

atualização do conhecimento, também pode implicar o desenvolvimento cultural. 

Dessa maneira, atinge as expectativas dos administradores e gestores, a partir do 

momento em que as práticas de EC causam impactos significativos no 

desenvolvimento das pessoas, superando os limites do conhecimento técnico e 

instrumental, e atingindo o desenvolvimento de atitudes, posturas e habilidades dos 

profissionais (EBOLI, 2002).  

1.2 EAD E E-LEARNING 

A necessidade da aprendizagem constante, oriunda da sociedade do 

conhecimento, fez o ensino continuado tornar-se algo crucial atualmente. 

Adquirir conhecimentos que auxiliam as pessoas a serem mais 

qualificadas tornou-se preocupante e passou a ocupar espaço prioritário no cotidiano 

das pessoas. O conhecimento passou a ser considerado recurso estratégico que 

promove agregação de valor para a sociedade (CARVALHO; KANISKI, 2000).  

A partir de então, diversas tecnologias se difundiram com foco em 

fortalecer a propagação do conhecimento. A variedade de recursos tecnológicos 

disponíveis ganhou força no mercado educacional dentre aqueles que possibilitam a 

propagação rápida do ensino, com capacidade de atingir a maior quantidade de 

usuários possível e com condições de acontecer sem a necessária presença do 

professor.  

Dessa maneira, a Educação a Distância (EaD) é alardeada cada vez 

mais por todo mundo, adquire relevância nos ambientes educacionais, conquista a 

confiança de todos os envolvidos no processo de aprendizagem. O fato de permitir a 

distância física entre o aluno e o professor, num mesmo ambiente formal de 

aprendizagem, bem como o fato de se desprender de um horário específico, permite 

que o aprendiz faça sua autoaprendizagem em tempo distinto. Embora haja 

distanciamento entre o professor e o aluno quando comparado ao modelo de 



32 

educação presencial, tem promovido ao aprendiz a oportunidade de aprender, 

seguindo um estilo livre, dispensando a necessidade obrigatória de ficar preso a 

regras consistentes, a horário e a ambiente específico.  

Portanto, o modelo de EaD tem sido adotado como alternativa eficiente 

no intuito de minimizar o elitismo educacional, em vigor em muitos países. Em outras 

palavras, é utilizado a favor da popularização da educação e do conhecimento:  

 
As tecnologias da informação e comunicação criaram novos espaços de 
construção do conhecimento. Agora, além da escola, também a empresa, a 
residência e o espaço social tornaram se educativos. Cada dia mais 
pessoas estudam em casa, podendo, de lá, aceder ao ciberespaço da 
formação e da aprendizagem a distância, buscar fora das escolas a 
informação disponível nas redes de computadores e em serviços 
disponibilizados pela Internet que respondem às suas exigências pessoais 
de conhecimento (COUTINHO; BOTTENTUIT JUNIOR, 2007, online).  
 

A preocupação de propagar conhecimento vai além das fronteiras 

sociais informais, especificamente a difusão do conhecimento invade o mercado 

corporativo que, por sua vez, passa a adotar recursos eletrônicos em benefício da 

educação voltada para o ambiente organizacional. Assim, surge o e-Learning 

corporativo.  

1.2.1 Definições - EaD e e-Learning 

Para Ribeiro e Hirano (2011), “a educação a distância (EaD) é um 

método de ensino onde os discentes estão separados fisicamente dos docentes”. 

Alves (2011) afirma que a separação entre professores e alunos ocorre em 

circunstâncias de espaço e tempo. Moore e Kearsley (2008, p.1) reforçam que a 

ausência física ocorre “durante todo ou grande parte do tempo em que aprendem ou 

ensinam”. Ensino a Distância, Aprendizagem a Distância, Educação a Distância, 

consistem em diferentes terminologias empregadas na referência deste modelo de 

ensino. Para todas estas nomenclaturas, conservam-se de um parâmetro comum 

que consiste na distância entre os sujeitos envolvidos nos processos de ensino-

aprendizagem em termos espaciais (BELLONI, 2008, p.27). 

E, justamente para suprir a ausência da presença física, são utilizados 

recursos tecnológicos com dispositivos que apoiam a comunicação, favorece a 

interação, possibilitam a troca de ideias entre os envolvidos, bem como auxiliam no 
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processo de ensino e de aprendizagem, por meio de materiais diversificados como 

textos e vídeos (CARNEIRO, 2009).  

Comentam Moore e Kearsley (2008, p.25) que “embora algumas 

pessoas pensem que a educação a distância teve início apenas com a invenção da 

internet, isso é errado”. Cardoso (2009) compartilha da mesma visão ao comentar 

que as portas para a EaD foram abertas há muitos séculos. A partir do momento em 

que foi possível realizar a impressão de livros, tornou-se perceptível que o processo 

de aprendizagem tem condições de acontecer na ausência do professor junto ao 

aluno, considerando que ambos podem estar em locais e horários distintos. Este 

marco inicial abriu caminhos para popularizar o aprendizado, pelo fato de atingir 

maior quantidade de participantes envolvidos, quando comparado ao modelo 

presencial. Por meio do avanço tecnológico voltado para a impressão e reprodução 

de materiais de ensino, como livros, apostilas e manuais, utilizou-se do apoio dos 

correios, para exercer a função de veículo de comunicação, favorecendo a 

acessibilidade da educação a distância. A partir de então, recursos tecnológicos 

diversos (como: rádio, televisão, entre outros) não pararam de surgir e foram 

utilizados a favor da propagação da EaD, de maneira bem-sucedida.  

Desde seu surgimento, a EaD vem se atualizando, de acordo com os 

recursos tecnológicos disponíveis, em determinada época, conforme é ilustrado na 

Figura 2, que apresenta a evolução histórica das diversas gerações ocorridas na 

EaD.  

Figura 2 – Cinco gerações da educação a distância 

 
Fonte: MOORE e KEARSLEY, 2008, p.26. 
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Vilaça (2010, p.93) aborda detalhadamente as gerações da EaD, 

realizando um cruzamento em escala crescente, desde a primeira geração até a 

quinta geração, sendo a mais moderna nos dias atuais. O autor relaciona cada 

geração com o veículo de comunicação da época e seus respectivos meios de 

armazenamento e distribuição dos conteúdos.  

 

Quadro 1 – Gerações de EaD 

 
Fonte: VILAÇA, 2010, p. 93. 
 

Primeira geração: Para Moore e Kearsley (2008), esta geração teve 

seu início marcado na década de 1880, quando pela primeira foi possível que 

pessoas estudassem em locais dispersos aos ambientes educacionais, podendo 

então obter instrução do professor à distância. Naquela época, as informações 

limitavam-se a textos, e as instruções seguiam por correspondência. Comenta 

Carneiro (2009) que esta geração teve suas características distinguidas, a partir da 

popularização da impressão em larga escala de livros e materiais didáticos, esta 

geração foi conhecida como “educação a distância via correspondência”, pois 

também contou com a popularização dos serviços dos correios.  

 

Segunda geração: Segundo Moore e Kearsley (2008), esta geração 

expandiu-se por meio de tecnologias modernas da época, a difusão do rádio e da 

televisão, que ocorreu entre a década de 1920 e 1930: 
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A esta está associado o surgimento dos telecursos e dos programas 
supletivos a distância. Neste período, eram utilizados programas tele 
transmitidos (ou seja, transmitidos a distância, via rádio ou televisão), bem 
como o uso de programas em vídeo, pré-gravados em fita-cassete ou vídeo 
(CARNEIRO, 2009, p. 37). 
 

O autor ainda comenta que, nesta geração, a interação efetiva entre o 

professor e o aluno não era prioridade, uma vez que o objetivo primordial era atingir 

enorme quantidade de pessoas.  

 

Terceira geração: Moore e Kearsley (2008) afirmam que esta geração 

ocorreu entre o final da década de 1960 e início da década de 1970, e, ao contrário 

das demais gerações, sua evolução não girou em torno de determinada tecnologia 

inovadora, portanto, utilizou-se das tecnologias já existentes para constituir a 

Universidade Aberta. O principal marco desta geração consistiu sobre uma nova 

forma de educar, em outras palavras, resume-se na construção de uma nova 

modalidade de organização da educação, com o propósito de integrar áudio/vídeo e 

correspondência com orientação face a face, utilizando-se de uma metodologia mais 

prática numa abordagem sistêmica, na qual adotou como objetivo primordial 

promover a acessibilidade da educação em larga escala, voltada para o público 

adulto e com custos menores quando comparado às universidades tradicionais e 

presenciais da época. Carneiro (2009, p. 37) vincula esta geração à acessibilidade 

aos computadores, envolvendo programas de computador gravados em CD e 

enviado aos alunos, possibilitando que os mesmos estudassem de maneira 

autônoma e individual.  

 

Quarta geração: Comentam Moore e Kearsley (2008), que esta 

geração aconteceu na década de 1980, que registrou oficialmente a primeira 

experiência interativa entre um grupo em tempo real e outro à distância, em que os 

cursos eram transmitidos por áudio e videoconferência através de diferentes 

veículos de comunicação como o telefone, o satélite, o cabo e as redes de 

computadores. Carneiro (2009) assegura que o sucesso desta geração está atrelado 

à utilização dos recursos de telecomunicação, em conjunto com a transmissão de 

teleconferências via satélite.  
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Quinta geração: Conforme relatam Moore e Kearsley (2008), esta 

geração consiste na atual geração da EaD, no ensino e aprendizado propagável por 

meio do veículo de comunicação mais veloz até o momento. A internet e suas 

tecnologias derivadas resultaram na constituição das classes e universidades 

virtuais. Ainda no final da década de 1980, a partir da popularização do 

microcomputador interligado em redes que, por sua vez, nunca parou de se 

expandir, tem provocado forte impulso no uso da internet e suas tecnologias 

descendentes em prol da EaD. Esta geração foi caracterizada pela integração de 

diversificados recursos de comunicação como o correio eletrônico e o bate-papo 

(CARNEIRO, 2009). As classes virtuais on-line, com base na internet, tão logo 

proporcionaram resultado, despertaram o interesse dos usuários em escala mundial, 

tendo como característica marcante os modelos construtivistas de aprendizado em 

colaboração, e a convergência entre texto, áudio e vídeo, reunidos numa única 

plataforma de comunicação (MOORE; KEARSLEY, 2008).  

A infraestrutura virtual, voltada para aplicação da EaD, dispõe de salas 

de bate-papo onde os participantes inclusive o professor, têm oportunidade de trocar 

informações entre si, expor suas perspectivas sobre determinado assunto e 

compartilhar de diferentes experiências vivenciadas em questão, em outras palavras, 

todos colaboram com o aprendizado propriamente dito. Trata-se da simulação de um 

cenário presencial que se utiliza os recursos eletrônicos para suprir o ambiente 

presencial, através de espaços virtualizados.  

Independentemente da modalidade de ensino presencial ou virtual, 

ambas consistem em disseminar o conhecimento, portanto é irrelevante compará-

las, pois, cada uma tem suas particularidades, seus benefícios e suas limitações, 

sobretudo, elas se completam e compartilham de uma única finalidade: difundir a 

educação. Porém, alguns pontos relevantes da EaD são mencionados para 

contextualizar a pesquisa.  

Os recursos provindos dos avanços tecnológicos ocorridos durante as 

gerações da EaD tiveram marco fundamental na sua história, pois fortaleceu a 

propagação do conhecimento em favor da democratização da educação, 

disponibilizando conhecimento para uma quantidade cada vez mais ampla de 

cidadãos interessados em aprender, quando eram limitados pelo ensino presencial. 

A metodologia diferenciada da EaD faz com que a mesma seja relevante no mundo 

da educação, pelo fato de oferecer oportunidade àquelas pessoas que deixavam de 
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aprender por motivos de disponibilidade de tempo, nos horários impostos pelo 

ensino convencional, bem como dificuldade de locomoção até o local de ensino.  

A partir da quinta e atual geração, surge o ensino veiculado pelos 

meios eletrônicos, 

 
O e-Learning é portanto um tipo ou modalidade de EAD baseado nas 
tecnologias da Internet, onde a aprendizagem ocorre remotamente. A rádio, 
a televisão e outras tecnologias, incluindo os sistemas tutoriais inteligentes e 
outros sistemas da Inteligência Artificial, prometeram revolucionar a forma 
de ensinar e aprender. A Internet, nomeadamente através do e-Learning, 
trouxe essa mesma promessa (GONÇALVES, 2007, online). 
 

Dessa maneira, os recursos da TI que se disseminavam na época, 

como a popularização da microinformática, o acesso facilitado a microcomputadores 

pela maioria da população, o CD-ROM e a internet passaram a ser aplicados em 

benefício da educação, favorecendo potencialmente a educação a distância 

(CARDOSO, 2007). Dessa maneira, surge uma significativa modalidade de EaD, 

conhecida como e-Learning, cuja palavra tem enfatizada a letra "e" da eletrônica 

(SOUZA, 2002) seguida da palavra “learning” do idioma inglês que significa 

“aprendendo” no idioma português. Logo, a definição completa do termo é 

“aprendendo por meios eletrônicos”. 

 
Tecnicamente, o e-Learning é o ensino realizado através de meios 
eletrônicos. É basicamente um sistema hospedado no servidor da empresa 
que vai transmitir, através da Internet ou Intranet, informações e instruções 
aos alunos visando agregar conhecimento específico. O sistema pode 
substituir total ou parcialmente, o que é mais comum, o instrutor, na 
condução do processo de ensino. No e-Learning, as etapas de ensino são 
pré-programadas, divididas em módulos e são utilizados diversos recursos 
como o e-mail, textos e imagens digitalizadas, sala de bate-papo, links para 
fontes externas de informações, vídeos e teleconferências, entre outras. O 
treinamento com o e-Learning pode ser montado pela própria empresa ou 
por qualquer dos fornecedores desse tipo de solução já existentes no 
mercado (FELIPINI, 2008, online). 

 
De acordo com a Associação Brasileira de Educação a Distância – 

ABED (2009), o e-Learning se resume numa modalidade de Educação a Distância, 

com a finalidade de difundir o conhecimento, desconsiderando as barreiras de tempo 

e distância, uma vez que o conteúdo dos cursos pode ser acessado a qualquer hora 

e local, onde o próprio aluno define sua programação, de acordo com suas 

possibilidades. Em diversos casos, o aluno apenas consegue acessar o próximo 

módulo caso tenha concluído o anterior, pois, existem conteúdos que são pré-

requisitos para prosseguir o curso. Em contrapartida, também existem casos ainda 
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nesta modalidade, onde são respeitados os diferentes níveis de conhecimento, pois 

o aluno não é obrigado a estudar algo que já sabe, podendo então focar somente no 

conteúdo que lhe interessa: 

 
O e-Learning, sendo uma modalidade de EAD, proporciona uma 
aprendizagem personalizada, em conformidade com a necessidade, a 
disponibilidade e o ritmo do indivíduo, independentemente da plataforma 
usada para aceder à Internet. Poder aprender sem limitações de horário e 
espaço físico é, sem dúvida, a situação ideal para todos os que têm uma 
atividade profissional exigente ou que estão geograficamente distantes dos 
centros de ensino e formação. Em suma, o e-Learning estimula a 
autoaprendizagem, pelo que se insere no conceito de educação ao longo da 
vida. Ou seja, o e-Learning é uma evolução necessária no contexto 
educativo face aos requisitos da sociedade atual – uma sociedade da 
informação, da aprendizagem e do conhecimento (GONÇALVES, 2007, 
online). 
 

Desta maneira, o e-Learning corporativo segue a mesma convergência 

do e-Learning tradicional, desconsiderando barreiras de tempo e de distância, já que 

o conteúdo dos cursos pode ser acessado a qualquer hora e local, além de contar 

com uma metodologia atrativa por meio de imagens, exemplos concretos, entre 

outras. Porém, quando o e-Learning é aplicado no ambiente organizacional, são 

consideração os objetivos, a missão, a visão e os valores da empesa. Além de se 

enquadrar na cultura da empresa, também é comum que o conteúdo seja propagado 

conforme a linguagem dos colaboradores.  

1.2.2 Princípios e origens do e-Learning 

O e-Learning corporativo tem sua origem atrelada à necessidade da 

educação continuada dos profissionais. As empresas passam a investir, cada vez 

mais, na profissionalização de seu capital humano, por meio da educação 

corporativa aliada ao e-Learning, ou educação a distância (CREMA, 2013). Para 

Soetl (2009), esta modalidade de ensino tem possibilitado a democratização da 

capacitação profissional. Gera novas possibilidades de emprego para os 

profissionais, pois a partir dos recursos tecnológicos disponibilizados, facilita a 

melhoria em gerenciar melhor o tempo produtivo e, assim, favorece a conquista de 

novas habilidades profissionais, indo ao encontro das exigências do mercado de 

trabalho.  
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A história comprova, em ocasiões diversificadas, que a necessidade é 

responsável pelas invenções. Na educação a distância, não é diferente: 

 
Necessidade de chegar a um maior número de alunos. Necessidade de 
levar conhecimento a pessoas que teriam dificuldade em se locomover até a 
escola. Necessidade de unir grupos geograficamente dispersos. 
Necessidade de simular situações reais. Necessidade de exercitar práticas 
individualizadas. No universo empresarial, além dessas, há necessidades 
específicas: a alta direção de uma empresa precisa difundir conhecimento a 
todos seus colaboradores, ampliar suas ações de treinamento, acompanhar 
o rápido desenvolvimento de corporações, além de disseminar 
conhecimento em horários que se encaixem na agenda dos colaboradores 
(CARDOSO, 2007, p.22). 
 

O surgimento do e-Learning foi e ainda é relevante para diversas áreas 

de modo geral, em especial para as empresas, pois se sobressai como recurso 

fundamental aliado à educação corporativa, pela razão de oferecer vantagens 

consideráveis relacionadas à viabilização de programas de capacitação dos 

funcionários. 

O sucesso do e-Learning é decorrente do sucesso da microinformática, 

em especial da internet, por ser um meio relevante de difusão do conhecimento 

adotado nos dias atuais. Cada vez mais, são utilizados recursos de transmissão e 

recepção de dados via internet, aí incluídos, entre outros formatos, imagens, áudio e 

vídeo, além do tradicional texto, configurando a natureza multimeios do conteúdo 

que nela trafega. Sua chegada proporciona um salto na geração histórica do ensino 

a distância, “abrindo novos espaços para a aprendizagem e possibilitando a 

comunicação síncrona e assíncrona entre professor e aluno e entre pares. Nesta 

fase, o uso do correio eletrônico e das ferramentas de chat crescem de forma rápida 

e célere” (BOTTENTUIT JUNIOR; COUTINHO, 2009, online). A internet facilita 

consideravelmente a comunicação, aproximando pessoas de forma a romper 

barreiras geográficas em um curto espaço de tempo, mesmo que os interlocutores 

estejam em lados opostos do globo terrestre. Com isso, extrapola-se a imaginação 

humana e se redefine a noção de distância, de tal modo a criar a impressão de 

proximidade autêntica entre os indivíduos envolvidos. 

Assim como toda EaD evoluiu desde seu surgimento, historicamente o 

e-Learning também se modificou, caminhando junto às necessidades da sociedade 

de cada época e acompanhando os avanços tecnológicos que se desenvolvem 

constantemente. Entretanto, a internet em si é um espaço em constante evolução, 
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portanto o desenvolvimento do e-Learning ocorre diretamente por meio da influência 

da evolução da Web.  

1.2.3 Evolução do e-Learning 

Segundo Rubens, Kaplan e Toshio (2011), o e-Learning evoluiu ao 

longo do progresso da Web. Sempre que surge nova geração tecnológica e, à 

medida que seus recursos modernos se tornam disponíveis, estes são aproveitados 

no domínio da aprendizagem, com a finalidade de serem aplicados na criação de 

novos métodos de aprendizagem ou a favor da melhoria dos métodos educativos já 

existentes, em outras palavras, as novas tecnologias da Web permitem a aplicação 

de teorias de aprendizagem para e-Learning. Silva (2010, online) justifica o 

crescimento da utilização dos meios eletrônicos para a aprendizagem dizendo que “a 

web, desde seu surgimento, tem sido utilizada na área educacional devido à sua 

estrutura não linear”. Dessa maneira, o aprendiz desfruta da liberdade de formular 

seu próprio caminho na busca do conhecimento. 

Rubens, Kaplan e Toshio (2011) enfatizam que, para compreender a 

influência da Web no e-Learning, bem como observar os impactos do ensino 

eletrônico na aprendizagem e apreender suas tendências futurísticas, é primordial 

conhecer sua evolução histórica, através de uma sinopse desde seus primórdios.  

 

e-Learning 1.0: Trata-se da primeira geração da Web e 

consequentemente do e-Learning desde seu surgimento. Consiste no estilo de 

distribuição do conteúdo pela rede mundial de computadores, numa época em que 

os poucos usuários que existiam possuíam perfil menos exigentes, sem criticidade 

ou não sentiam necessidade expor opiniões sobre determinado assunto, 

contentavam-se apenas com o acesso à leitura informativa, mesmo porque o puro 

acesso aos conteúdos já caracterizavam grande revolução na história da sociedade.  

Silva (2010) chama o perfil do internauta desta era de usuário passivo, por ser 

apenas leitor de conteúdo. Coutinho e Alves (2010) atribuem ao utilizador da internet 

desta primeira geração o nome de consumidor de conteúdo. Rubens, Kaplan e 

Toshio (2011) se referem a esta geração, utilizando o termo “Read-only Web” pelo 

fato dos conteúdos para cursos eram organizados em formato semelhante a livros e 
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manuais de formação. Em seguida, eram disponibilizados em ambiente online para 

acesso dos interessados. Ainda nesta geração, surgiram softwares específicos para 

gerenciar treinamentos online, facilitando a organização padronizada dos materiais, 

separando as aulas em módulos.  

Comenta Ribeiro (2009) que ferramentas como o e-mail, o chat e os 

mecanismos de busca simplistas marcaram esta geração. Foi uma revolução, em 

especial para as pessoas que dependiam meios de comunicação diversificados 

como bibliotecas, correios e telefones para trocar informações, aprender ou mesmo 

consultar conteúdos. A autora ressalta que, nesta geração, os sites eram compostos 

por documentos de textos em formato estático, sendo a interação do internauta com 

o conteúdo meramente restrita, basicamente o utilizador tem comportamento similar 

a um simples espectador.  

 

e-Learning 2.0: Trata-se de uma evolução da geração e-Learning 1.0. 

Esta fase moderna da Web evidencia fatores revolucionários na história do e-

Learning.  

Downes (2005) conclui que as mudanças decorrentes desta geração 

contemporânea são dotadas de grau tão significativo o suficiente para justificar a 

atribuição de uma nova nomenclatura: e-Learning 2.0. Esta era pode ser chamada 

de Web participativa, e a razão desta transformação acontece, a partir do momento 

em que a Web deixa de ser simples meio de transmissão do conhecimento e se 

transforma em ambiente de criação e compartilhamento de conteúdo. Ocorre que o 

perfil dos usuários da rede, além de serem leitores de conteúdos, incorpora o perfil 

de produtores de conteúdo (SILVA, 2010). Em outras palavras, o internauta se 

transforma expressivamente de tal maneira que costumes como ler livros, ouvir rádio 

ou assistir TV, passam a ser insatisfatórios, enquanto cresce a  necessidade de 

avançar a leitura, de dialogar e expor opiniões, fazendo uso de um vocabulário 

composto não apenas de palavras, mas de imagens, vídeo, multimídia e todos 

outros recursos ao alcance. Simão (2006) também vincula a primeira e a principal 

característica desta nova Web à transformação ocorrida no perfil dos utilizadores. Na 

percepção de Downes (2005), os usuários que antes tinham um papel passivo, 

passaram a produzir conteúdos com interatividade significativa, pois possibilita que 

todos os usuários participem ativamente do conteúdo disponibilizado, e assim 
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contribuam evidentemente na construção do conhecimento, assumindo papel de 

autor.  

Rubens, Kaplan e Toshio (2011) referem-se a esta geração, utilizando 

o termo “read-write web”, pois além do acesso a leitura ao conteúdo disponibilizado, 

o usuário passa ter a capacidade de escrever opiniões e pensamentos online. 

Segundo os autores, a plataforma 2.0 se transformou numa plataforma social, 

promovendo a interação e colaboração entre os internautas, resultando na 

construção do conhecimento. Os softwares de gerenciamento de cursos online 

também evoluíram conforme os conceitos desta era, pois incorporaram recursos 

para os alunos expressarem suas opiniões.  

Segundo Garrido (2008), a Web 2.0 dispõe ao alcance do usuário 

diversas maneiras que facilitam a construção de conteúdo, que é exposta neste 

trabalho à publicação pessoal e a colaborativa, sendo que a primeira ocorre por 

meio dos blogs onde a publicação de conteúdos acontece de forma facilitada, 

dispensando a utilização de softwares específicos bem como descarta a 

necessidade de qualquer domínio técnico por parte do utilizador, enquanto a 

segunda consiste na construção de conteúdos de forma colaborativa, onde os 

utilizadores criam conteúdo em conjunto com outros utilizadores, neste caso, 

destaca-se o exemplo de ferramentas Wiki.  

Conforme destaca Silva (2010), a produção de conteúdo está 

democraticamente disponibilizada para todo cidadão “de tal forma que não há 

necessidade de muito conhecimento técnico para que possamos expressar nossas 

opiniões e sentimentos”.  

Downes (2005) diz que é importante reconhecer que o surgimento da 

Web 2.0 vai além da revolução tecnológica, trata-se de uma revolução social, na 

qual partiu da mudança de postura e atitude dos próprios usuários da rede diante da 

necessidade diferenciada de acesso a informação, porém de maneira participativa. 

Simão (2006) destaca que, nesta nova geração, predomina maior facilidade de 

produzir conteúdo e, em seguida, compartilhá-los online.  

Para Coutinho e Alves (2010), tais transformações da sociedade 

implicam adaptações adequadas do educador, cuja responsabilidade é estimular o 

educando ao aprendizado e desenvolvimento, visando constituir uma comunidade 

de aprendizagem que valoriza o papel dos diferentes atores envolvidos no processo 

educativo, focalizados no objetivo de preparar cidadãos para um mundo competitivo 
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que valoriza a adaptação à mudança, à inovação e a criatividade. Isto implica 

também a mudança de perfil dos educadores, que são levados a acompanhar toda 

evolução do perfil do educando. Desta maneira, o professor abandona a postura de 

transmissor de conteúdo e passa a ser provedor da construção de conteúdo, voltado 

para o conhecimento qualificado, significativo e multimídia, num espaço de 

colaboração, interatividade e diálogo, tendo em vista a construção do conhecimento. 

Esta geração contemporânea é marcada pela propagação de 

ferramentas e recursos portadores de características de produção aberta como dos 

blogs, Wiki, podcasts e as redes sociais. Estes recursos causaram impacto 

significativo responsável por gerar a Web 2.0. Grupos e comunidades online se 

expandiram com a finalidade de discutir assuntos específicos sobre sua própria 

gama de interesse. Neste momento, ocorria que os principais componentes da World 

Wide Web foram adquirindo as propriedades das redes de comunicação (DOWNES, 

2005). 

A partir deste momento, os educadores observaram diferença quando 

começaram utilizar, em sala de aula, ferramentas colaborativas para a disseminação 

do conhecimento, como wikis e blogs, pois além de discutir temas preestabelecidos 

com os seus colegas da turma, os alunos passaram a discutir uma ampla gama de 

temas com várias pessoas dispersas pelo mundo todo. Observando a expansão do 

conhecimento, os professores passaram a incentivar cada vez mais os alunos na 

utilização de ferramentas desta categoria, em especial os blogs foram 

constantemente utilizados, em prol da educação que, por sua vez, propaga-se pela 

rede mundial formada, por inúmeros cidadãos de cultura e conhecimento 

diversificados (DOWNES, 2005).  

Através dos blogs aplicados no ambiente educacional, os alunos se 

depararam com a chance de contribuir com suas opiniões sobre determinado 

assunto específico, de uma maneira informal, sem necessitar acessar determinado 

curso ou tópico relacionado ao interesse dele. Em outras palavras, os blogs 

exerceram forte influência na geração 2.0 do e-Learning, pelo fato de proporcionar a 

troca de informações de maneira interativa consistente (DOWNES, 2005). O autor 

complementa que o e-Learning progride a reboque da evolução da Web, esta que, 

por sua vez, dispõe de recursos gratuitos de fácil utilização na qual dispensam a 

instalação e a manutenção constante, além de permitir novas formas de 

comunicação, expressão e principalmente interação, bem como o enriquecimento 
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das práticas pedagógicas pelo fato de exercitar atividades como o trabalho 

cooperativo e colaborativo, estimular a escrita, facilitar o armazenamento de dados, 

estimular a criação de páginas online, a criação de comunidades de prática, entre 

muitas outras. Bottentuit, Junior e Coutinho (2009) ressaltam que o e-Learning 2.0 

promove a produção e construção do conhecimento além da publicação, seguida do 

compartilhamento com toda a comunidade acadêmica.  

Neste contexto, os recursos tecnológicos modernos adquirem 

confiança dos profissionais educadores de tal forma que a utilização é sempre 

crescente em meio à disseminação do conhecimento, contudo, proporcionam 

ambientes inovadores e atrativos para sociedade moderna que busca aprendizagem 

constante. “O aluno/formando tem […] a possibilidade de com outros 

alunos/formandos noutras partes do mundo, consultar conteúdos ou partilhar os 

seus, enfim, contatar com o mundo real e ser ele próprio criador de significados, 

logo, de conhecimento” (BOTTENTUIT JUNIOR; COUTINHO, 2009). 

Dessa maneira, o e-Learning tira proveito dos mecanismos da Web e 

aplica-os em prol da educação online, conforme aborda Bartolomé (2008), “O termo 

“Web 2.0” gerou uma revolução na Internet e abriu caminho a novas ideias para o 

ensino, identificadas por “e-Learning” 2.0”.   

Enquanto a Web 2.0 já é considerada estabilizada pelos especialistas 

da área, a Web 3.0 não é assunto novo, porém vem se desenvolvendo à medida que 

o tempo passa.   

 

e-Learning 3.0: Para Müller (2013), esta geração está associada ao 

termo Web Semântica, também conhecida como Web inteligente que surgiu da 

necessidade facilitar e agilizar os processos de navegação do internauta.  

 
Embora a evolução da web tenha proporcionado um cenário de 
comunicação, participação e colaboração, continuamos a nos deparar com 
uma grande quantidade de dados, de tal forma que a busca da informação 
que desejamos em muitas situações se torna demorada, e não atende às 
nossas necessidades (SILVA, 2010, online). 
 

Rubens, Kaplan e Toshio (2011) reconhecem que a Web 2.0 abriu 

fronteiras para a produção de conteúdo em larga escala, gerado pelo usuário. No 

entanto, grande parte destes dados são simplesmente guardados e raramente, ou 

nunca, utilizados por outros (por exemplo, 97% dos usuários nunca olham para além 

dos três primeiros resultados de busca, por isso milhões de documentos 
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cuidadosamente trabalhados nunca foram olhados). É evidente que esta situação 

precisa ser corrigida, para tanto, o principal objetivo da Web 3.0 é viabilizar a 

utilização destes dados, e para tanto, a inteligência artificial será uma ferramenta 

perfeita para fazer isso. 

Rubens, Kaplan e Toshio (2011) referem-se a esta geração, utilizando 

o termo “Read/Write/Collaborate”, pois o fator que se destaca nesta era é a 

propagação dos dispositivos móveis, promovendo a computação distribuída 

combinada com a inteligência destes dispositivos permite a aproximação dos alunos 

a qualquer hora e em qualquer lugar. Os autores ainda enfatizam o a surgimento de 

soluções inteligentes com objetivo de organizar o conteúdo já disponível e assim 

atribuir velocidade e precisão aos mecanismos de pesquisas online, resultando 

numa aprendizagem auto-organizada onde o usuário tem condições de personalizar 

o conteúdo desejado.  

Esta modalidade também é marcada pelo volume de dados trafegado 

na internet atual, que cresceu rapidamente num curto espaço de tempo, 

 
[...] o que era um projeto para compartilhar informações do mundo todo 
acabou criando proporções inimagináveis. Isto certamente é muito bom por 
conta da abrangência e da quantidade de fontes com conteúdos diversos, 
mas acabou ocasionando um verdadeiro caos de informações. Como 
qualquer um publica suas próprias informações, o volume é tão absurdo que 
acaba poluindo os resultados e tornando a navegação cada vez mais 
confusa e dispersa (PRADO, 2008, online). 
 

Para Silva (2010), a maneira pela qual ocorre o acesso à informação 

em meio ao amplo espaço da internet, em muitos casos, não atende as 

necessidades do internauta moderno. Diante desta realidade, o desenvolvimento da 

Web Semântica traz expectativas que podem propiciar um novo cenário de busca de 

informação e interação com as pessoas. Conforme comenta Muller (2013, online), 

“tendo cada tipo de informação devidamente identificada, fica fácil para os sistemas 

encontrarem informações mais precisas sobre um determinado assunto”. Desta 

maneira, organização da informação favorece a propagação do conhecimento e 

obviamente impacta a aprendizagem de forma positiva, uma vez que a busca por 

conteúdo é mais veloz, amplia-se a produtividade nos meios educacionais.  

Trata-se de uma era marcada por plataformas Web que assumem 

características mais inteligentes e personalizadas, visando promover a 

modernização da aprendizagem e reforçar a interatividade.  
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Os mecanismos de buscas serão diretamente impactados pela Web 

Semântica, pois a organização do conteúdo promete tornar as buscas mais precisas 

e mais relevantes, de modo a oferecer ao internauta resultados mais refinados, 

portanto, nesta fase, predomina a preocupação de organizar todo conteúdo já 

disponível online, visando que este seja aproveitado de maneira inteligente, sendo 

cada vez mais próximo da inteligência artificial. 

 
A Web 3.0 serve-se de software que vai aprendendo com o conteúdo que 
apanha na Internet, que analisa a popularidade desse conteúdo e chega a 
conclusões. Em vez de ter as pessoas a refinar os termos da pesquisa, a 
Web 3.0 será capaz de o fazer sozinha, aproximando-se do mundo da 
inteligência artificial (RIBEIRO, 2009, online). 
 

Deste modo, a interpretação da informação vai além dos seres 

humanos, alcançando a possibilidade de poder ser legível às máquinas, seguindo o 

intuito de elas conseguirem contribuir concretamente com a produtividade humana. 

Muller (2013, online) complementa dizendo que, “com a “web 3.0”, o resultado 

poderá ser até 5x mais rápido e inteligente”, possibilitando oferecer serviços 

conforme o comportamento e o perfil de cada indivíduo.  

 
A Web Semântica é nada mais nada menos, que uma web com toda sua 
informação organizada de forma que não somente seres humanos possam 
entendê-la, mas principalmente máquinas. Disse principalmente máquinas, 
porque elas nos ajudarão, de fato, em tarefas que hoje, invariavelmente 
temos que fazer manualmente (MULLER, 2013, online). 
 

Em relação à evolução tecnológica, os equipamentos integrantes desta 

terceira geração têm características revolucionárias pelo fato das pesquisas estarem 

evoluindo a projetos complexos que favorecem a interação robusta entre o ser 

humano e as máquinas. 

 
A Web Semântica é uma evolução da nossa web atual. Com as informações 
devidamente organizadas, fica fácil de criar sistemas e robôs de busca mais 
inteligentes e ágeis. A nossa web de hoje, é uma web que apenas humanos 
entendem as informações disponíveis. Com a Web Semântica, as máquinas 
compreenderão essas informações e assim, poderão nos auxiliar em tarefas 
corriqueiras, que antes eram feitas manualmente (MULLER, 2013, online). 
 

As melhorias nos mecanismos de busca online são fatores que 

destacam esta geração, conforme aponta Ribeiro (2009, online) “[...] os motores de 

busca não se limitam a recolher e apresentar os dados que andam dispersos pela 

Internet, mas não são capazes de “mastigar” essa informação e produzir respostas 

concretas”. 
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Outras características da web é a possibilidade de utilizar vários tipos de 
mídias (textos, imagens e sons), a existência de várias ferramentas de 
comunicação (e-mail, chats, videoconferência), a facilidade de participação 
em ambientes de colaboração, e a formação de redes sociais. Sabemos que 
a Web 3.0 está em desenvolvimento e, ao ser incorporada na educação, 
trará grandes benefícios para o aprendizado. Mas para isso é necessário 
que o aluno saiba utilizá-la e, a partir das informações disponibilizadas, seja 
capaz de transformá-las em conhecimento, de forma crítica e responsável 
(SILVA, 2010, online). 
 

Assim, como nas gerações anteriores, sempre que surge uma nova 

geração tecnológica, o e-Learning adapta-se aos recursos disponíveis para 

satisfazer as necessidades de aprendizagem dos principiantes, que também 

evoluem constantemente a cada geração.  

1.2.4 Benefícios do e-Learning no ambiente corporativo 

Segundo Cardoso (2007, p. 23), a velocidade da propagação do 

conhecimento proporciona o aumento da produtividade humana. Essa mudança, de 

reflexos evidentes no comportamento cotidiano das pessoas, exibe efeitos ainda 

mais destacados no ambiente corporativo, onde o domínio das novas habilidades 

exigidas na sociedade do conhecimento é um diferencial competitivo, tanto das 

empresas entre si quanto entre seus colaboradores, em busca de melhores 

colocações e remuneração.  

Para o universo empresarial, tornou-se comum a necessidade 

constante da atualização da cultura intelectual de cada membro que compõe a 

equipe organizacional, de tal forma que manter os colaboradores sempre 

atualizados passou a ser um fator de diferencial no mercado. A partir de então, os 

investimentos voltados para a capacitação dos colaboradores passaram ser 

constantes, considerando custos com hospedagem, deslocamento e até 

alimentação. 

E é exatamente, neste momento, que a modalidade de ensino a 

distância ganha espaço no ambiente organizacional, pois através dela é possível 

atingir funcionários espalhados pelo território nacional ou até internacional, 

possibilitando que a capacitação seja disseminada a partir de conteúdos 

padronizados e alinhados aos negócios da empresa de forma bastante dinâmica 

(CREMA, 2013). 
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No ponto de vista corporativo, as tecnologias eletrônicas, em especial o 

e-Learning, proporcionam benefícios e vantagens ao mercado corporativo, pois 

conseguem atingir um maior número de colaboradores, rompe fronteiras 

geográficas, respeita o ritmo de aprendizagem individual do aluno e, ao mesmo 

tempo, reduz custos destinados à capacitação dos funcionários, além de permitir a 

exploração de uma nova cultura de trabalho via internet, em grupo, através de 

comunidades virtuais ou de forma individual, comporta a flexibilidade de tempo e 

horários, possibilita a criação de capacitação diferenciada, pois o programa de e-

Learning pode ser elaborado com o objetivo de ser aliado à conquista e à 

manutenção de clientes. Um programa de e-Learning também pode ser montado 

com o propósito de educar e informar vendedores, distribuidores e fornecedores. 

 
O e-Learning veio para quebrar barreiras e permitir o crescimento 
sustentável das organizações, em especial aquelas que possuem um 
grande número de colaboradores espalhados em diversas regiões. Além de 
ser mais barata e viável que processos de treinamentos presenciais, que 
exigem deslocamentos de equipes para centros de treinamentos, elas 
podem ser treinadas de onde estão, de forma rápida, usando recursos como 
computadores, tablets e smarthphones para acessar os conteúdos 
(CREMA, 2013, online). 
 

Além disso, adotar o e-Learning como estratégia corporativa pode ser 

considerada uma prática que garante economia e interatividade no desenvolvimento 

profissional, além de proporcionar geração e crescimento dos negócios. No entanto, 

não é mais necessário oferecer um espaço físico destinado à aprendizagem, uma 

vez que é possível adquirir conhecimento independentemente do lugar ou momento.  

Dessa forma, as organizações que se atentaram para o potencial da 

internet, passaram a utilizá-la a favor da propagação da comunicação corporativa. É 

nesse contexto que emerge o e-Learning corporativo, vindo à reboque do conceito 

de educação a distância, beneficiando-se dos inúmeros recursos tecnológicos 

disponíveis. Constitui-se em ferramenta poderosa para o setor de recursos 

humanos, uma vez que facilita a realização da capacitação interna, em especial 

naquelas organizações cujas unidades se encontram distribuídas geograficamente. 

 “A possibilidade de utilizar os programas em Educação a Distância 

(EaD) fez com que os programas de Educação Corporativa tivessem um grande 

crescimento” (SILVEIRA, 2009). Sendo o e-Learning uma modalidade da EaD, muito 

acrescenta aos processos que envolvem os programas de EC.    
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Um fator que se destaca entre os benefícios do ensino eletrônico é a 

velocidade com a qual o conhecimento percorre os dias atuais, cria-se uma urgência 

constante da atualização da cultura intelectual nas organizações, uma vez que 

manter os colaboradores sempre atualizados passou a ser um grande diferencial no 

mercado, onde inevitavelmente elevam-se os investimentos financeiros voltados 

para capacitação dos funcionários. Como forma de suprir esta necessidade da 

aprendizagem ligeira e também minimizar os custos com investimentos na categoria 

capacitação, crescem os meios de educação corporativa a distância. 

 
Cada vez mais empresas estão utilizando a tecnologia para facilitar o 
treinamento dos funcionários. Por meio de ferramentas de ensino eletrônico, 
ou e-Learning, grandes companhias estão economizando com viagens e 
locação de espaços para conferências. Segundo dados da Associação 
Brasileira de Ensino a Distância (Abed), as empresas gastaram cerca de R$ 
60 milhões com esses treinamentos em 2008, mas o potencial do mercado 
é muito maior, afirma Rodrigo Paiva, sócio do Instituto IOB, que atua na 
área de consultoria jurídica. o maior filão desse mercado está nos cursos 
rápidos, voltados para a educação continuada de profissionais. “Ninguém 
pode ser dar ao luxo hoje de parar de aprender”, destaca Fredric Michael 
Litto, presidente da ABED (CAETANO, 2010, online). 
 

É plausível o impacto da tecnologia na cultura dos colaboradores, uma 

vez que os investimentos destinados à capacitação a distância proporcionam um 

diferencial em relação à concorrência e competitividade nos aspectos de atualização 

constante do conhecimento, capacitação e aperfeiçoamento contínuos dos membros 

da equipe: 

 
Atualmente com a crescente competitividade e a sociedade baseada na 
informação e no conhecimento, entre outros fatores que estão desafiando e 
transformando as empresas. A informação tornou-se ferramenta para 
crescimento e competitividade (DUARTE; PALMEIRA, 2008). 
 

Diante deste contexto, é possível afirmar que a informação e o 

conhecimento tornaram-se ferramentas para crescimento e competitividade, cujo 

desafio atual é sobreviver neste mercado competitivo e globalizado. Para uma 

organização apresentar resultados satisfatórios do ponto de vista econômico, este 

sucesso depende de ações relacionadas à estratégia competitiva adotada. Portanto, 

a tecnologia desempenha um papel relevante dentro da organização, enquanto 

serve como aliada na busca do crescimento: 

 
Dentro dos modelos de EaD, o e-Learning vem em primeiro lugar, 
principalmente no meio corporativo que, entre suas ações de EaD, 97,1% é 
pela Internet, ainda segundo dados do ABRAEAD. Para pessoas físicas, o 
barateamento de computadores e o crescimento do número de internautas 
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serão o passaporte para que mais alunos participem dessa modalidade 
educacional e especializem-se nas mais diferentes áreas do conhecimento.  
Todo esse panorama mostra que o EaD tem sido uma opção inteligente de 
empresários e profissionais que entendem a necessidade da formação 
permanente sem precisar se ausentar do trabalho. Aquela desculpa de não 
ter ‘tempo’ para fazer determinado curso não tem mais validade.Trata-se de 
uma excelente forma de se fazer educação de qualidade. Mas, para isso, é 
necessário entender que e-Learning não é somente ter um ambiente online 
com um amontoado de informações disponíveis ao aluno. É um modelo que 
exige adequação pedagógica do conteúdo, metodologia própria e uma 
equipe educacional especializada para a mediação entre o conhecimento e 
os estudantes (ABED, 2009, online). 
 

No ambiente corporativo, o e-Learning é um aliado do departamento de 

recursos humanos, pelo fato de baratear consideravelmente os custos com a 

capacitação dos funcionários em relação à capacitação presencial, e proporcionar 

facilidade em atingir um público maior de colaboradores envolvidos.  

Comenta Cardoso (2007) que as capacitações vivenciadas são 

voltadas especificamente para os indivíduos envolvidos no negócio, ou seja, não 

envolveram pessoas externas ao negócio, o conteúdo abordado é focado na real 

necessidade da empresa e as dúvidas dos funcionários são respondidas com 

pontualidade.  

Para as empresas que não têm condições ou ainda estão analisando a 

viabilidade de destinar investimentos financeiros em programas de alto escalão de 

EC, como Universidades Corporativas, existem outros meios alternativos para 

manter a estrutura das capacitações tradicionais, e neste caso o e-Learning se 

destaca como alternativa viável e mais acessível a ser utilizada para atender às 

necessidades no âmbito da EC, pois, por meio do e-Learning, é possível atingir 

maior quantidade de usuários com custos menores, sendo consideravelmente mais 

baratos que iniciativas semelhantes, na modalidade presencial. 

Todavia, o fator relevante a ser destacado é o fato das empresas se 

aproveitarem da EC, seja no modelo presencial, através dos recursos eletrônicos ou 

até mesmo mesclando o presencial com o eletrônico, visando como resultado, o 

destaque da empresa no mercado. 

Porém, Meister (1999) identifica a necessidade de utilizar a tecnologia 

de forma agressiva para acelerar o aprendizado do funcionário, pois o surgimento 

deste sistema de apoio inovador gera a expectativa em todos em relação à 

capacidade de disseminar novos conhecimentos no interior da empresa, de maneira 

praticamente imediata. 
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Com a aprendizagem baseada na tecnologia, os funcionários conseguem 
concluir cursos exatamente no momento em que esse conhecimento é 
necessário. Numa economia orientada para o mercado, em que as 
condições dos negócios mudam tão depressa, esse fator é vital para obter-
se vantagem competitiva no mercado global (MEISTER, 1999, p. XXXI).  
 

Souza (2002) também ressalta que a capacidade de aprender 

continuamente tem o poder de estabelecer uma fonte de competitividade 

diferenciadora da empresa. Visando à sobrevivência e ao sucesso no futuro, 

qualquer negócio, independentemente do seu segmento e porte, necessitará de 

gerar e promover a disseminação do conhecimento e em especial da cultura da 

empresa em prol da capacitação do cluster do negócio, em outras palavras, o e-

Learning pode ir além da disseminação do conhecimento técnico, ele pode ser 

utilizado na difusão da cultura organizacional, chegando a envolver todas as 

pessoas na estratégia da empresa, incluindo funcionários, clientes, fornecedores, 

investidores, parceiros, sócios e a comunidade onde atua: 

 
Infelizmente os projetos de e-Learning ainda estão mais focados na 
aprendizagem dos funcionários das empresas. Estão desperdiçando a 
grande oportunidade de se direcionar também para clientes, fornecedores, 
sócios, comunidades onde essas empresas atuam. Precisamos entender de 
uma vez por todas que o Capital Intelectual não se limita às "paredes" da 
empresa. Também está fora! A tecnologia digital constitui-se na ferramenta 
que pode aumentar a conectividade com os agentes no cluster do negócio 
onde as empresas operam. As empresas vencedoras serão aquelas que 
conseguirem agregar valor não só para seus acionistas e talentos internos, 
mas também para esses agentes (SOUZA, 2002, online).  
 

Entre outros benefícios oferecidos pela tecnologia aplicada à educação 

corporativa, a redução de custos é o principal benefício cobiçado pelos empresários, 

conforme aponta Silveira (2009, online), “[...] cada vez mais empresas estão se 

rendendo à educação a distância para desenvolver, treinar e qualificar equipes e 

colaboradores, apresentando um trabalhado com rapidez, baixo custo e, muitas 

vezes, sem que o trabalhador se locomova de seu local de trabalho”.  

1.3 MODALIDADES DE E-LEARNING 

A propagação do aprendizado, através dos meios eletrônicos, está 

cada vez mais presente no universo educacional, porém de maneiras distintas. 

Diversas são as modalidades que compõem o universo da aprendizagem por meio 

dos recursos eletrônicos, conforme menciona Deotto (2005, online),  
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Quando se fala em e-Learning, a maioria das pessoas tem a ideia de cursos 
pela internet e esquecem que há outros recursos [...]. Quando pensamos no 
e-Learning, a primeira coisa que vem em nossa mente é o uso da Internet 
como meio de transmissão de conhecimento, mas na verdade, o e-Learning 
é toda forma de aprendizagem onde são utilizadas mídias eletrônicas como 
meios para se disponibilizar a informação.   
 

Nos próximos tópicos deste capítulo, são apresentadas as 

características que compõem as várias modalidades existentes do e-Learning.  

1.3.1 Computer Based Training (CBT) 

O CBT, traduzido como Treinamento Baseado no Computador, 

destaca-se como alternativa viável de capacitação pela capacidade de propagar o 

conhecimento de maneira off-line.  

Para Cardoso (2007), a modalidade de e-Learning CBT, ocorre de 

modo unidirecional, ou seja, a propagação do conhecimento corre em direção única, 

em que o receptor absorve o conteúdo distribuído sem a chance de interagir com o 

transmissor ou com outros aprendizes, portanto, a interatividade ocorre mediante 

jogos e simulações, na qual são dotados de recursos audiovisuais que proporcionam 

uma aula mais atraente, envolvendo vídeos, animações, trilhas sonoros, efeitos 

visuais.  Desse modo, o veículo de comunicação da aprendizagem utiliza tecnologias 

eletrônicas que dispensam a conexão com outros computadores, com a internet ou 

qualquer outro tipo de rede. O autor chama a atenção ao fato de que tais recursos 

audiovisuais avançados são viáveis, porque dispensam limites de conexão, ou seja, 

o conteúdo fica armazenado em cada computador local, descartando qualquer o 

tráfego em rede. Neste caso, o tipo de mídia mais comum é o CD-ROM em que o 

conteúdo é gravado e distribuído aos alunos e/ou para as empresas, além ser uma 

ferramenta alternativa simples, barata, que dispõe de acesso rápido e fácil na 

disseminação do conhecimento. Deotto (2005, online) cita algumas vantagens de 

utilização das mídias estáticas  

 
Através do CD-Rom é possível disponibilizar conteúdos com alta qualidade 
instrucional, sem se preocupar com o uso de imagens e ilustrações 
pesadas, animações, áudio e vídeo recursos estes que consomem grande 
quantidade de banda, quando disponibilizados via Internet. O uso do CD 
permite ao aprendiz a portabilidade, ou seja, pode instalar em qualquer 
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computador compatível com o CD Rom, e estudar em casa, no trabalho, o 
que permite acesso rápido e fácil a informação, sem fazer uso da Internet. 
 

Casagrande (2000) destaca demais vantagens do CBT, como 

flexibilidade de horário dedicada ao estudo, a facilidade no uso de animações 

contendo figuras e vídeos motivam e provoca a assimilação do conteúdo, 

possibilidade de rever o conteúdo a qualquer tempo, baixo custo.   

Segundo Cardoso (2007), pelo fato de ocorrer de modo unidirecional, o 

CBT não dispõe da comunicação entre os alunos e o professor. A atualização de 

conteúdos também é uma dificuldade relevante que exige rigoroso controle e 

logística para que todos os usuários se padronizem na mesma versão, pois se o 

conteúdo está armazenado localmente, a atualização precisa ser feita de maneira 

individual, o que torna o processo trabalhoso. Nesta modalidade de e-Learning, 

feedbacks são limitados por ser totalmente eletrônico e automático, pois o aluno 

confere os erros e os acertos cometidos durante os testes, além de ser possível 

listar relatórios informativos referente à participação e do desempenho.  

Casagrande (2000) classifica demais fatores como desvantagens, na 

modalidade CBT, como a ausência do professor que compromete a eficácia do 

ensino, o aluno permanece limitado ao conteúdo apresentado e carente de 

orientação imediata, falta de interatividade entre os alunos e o instrutor, 

complexidade em cobrar resultados e medir o desempenho do aprendiz uma vez 

que é difícil avaliar a capacitação em si. O autor enxerga a liberdade que o aluno 

tem em escolher os tópicos a serem estudados como desvantagem, pois o aprendiz 

pode estudar apenas os trechos mais atrativos, enquanto ignora outros tópicos de 

extrema relevância para a construção do seu conhecimento.  

Nos dias atuais, as capacitações, por meio da categoria CBT, tendem a 

cair no desuso, perdendo espaço para a modalidade mais moderna de disseminação 

da aprendizagem, chamada de WBT. Os Treinamentos Baseados na Web se tornam 

comum no cotidiano das pessoas pelo fato da popularização do acesso a internet de 

qualidade.   

 

 



54 

1.3.2 Web Based Training (WBT) 

A propagação da aprendizagem veiculada pelos meios eletrônicos 

nomeada de WBT é traduzida como Treinamento Baseado na Web e consiste num 

modo de distribuição de conteúdo baseado e dependente da utilização da internet.   

Conforme relata Cardoso (2007), nesta modalidade do e-Learning, é 

possível proporcionar capacitações com a mesma interatividade provinda dos 

recursos multimídias presentes na modalidade CBT, apresentada no tópico anterior. 

Para tanto, é essencial que os usuários possuam conexão com a internet de 

qualidade.  

 
Com o uso da rede, a comunicação não apenas se tornou possível, mas 
revelou-se um aperfeiçoador do processo de aprendizado. Agora, os alunos 
podem desenvolver trabalhos em grupo, trocar ideias com colegas e 
participar de fóruns de debates. Além disso, cada curso pode ter um 
tutor/instrutor que acompanha os alunos e, não só distribui tarefas e 
orientações, como pode, até, receber e corrigir trabalhos (MILET, 2011, 
online).  
 

Cardoso (2007) afirma que o diferencial desta modalidade, quando 

comparada com a CBT, é a possibilidade de interligar alunos e professores, 

caracterizando uma capacitação bidirecional, “interagir com outras pessoas via 

Internet parece trazer um atrativo a mais em relação à ideia de estar “sozinho” em 

frente a um computador” (CASAGRANDE, 2000, online). A chegada da internet 

reduziu significativamente o preconceito em relação ao ensino a distância e, ao 

mesmo tempo, adquiriu a confiança dos aprendizes e profissionais da área 

acadêmica.  

Afirma Cardoso (2007) que, antes da internet, a capacitação à distância 

sofria críticas pelo fato de não possibilitar a interação entre dos indivíduos envolvidos 

no processo de aprendizagem, problema este amenizado pela possibilidade de 

aproximação entre alunos e professores através de ambientes online que simulam 

uma sala de aula interativa, porém, localizada num espaço virtual. E, a partir dos 

recursos provindos da internet, é possível que, diversas tarefas sejam executadas 

com facilidade e rapidez, tais como: esclarecimento de dúvidas, realizar atividades 

dissertativas, efetuar correções, fazer observações, acompanhar a produção dos 

alunos, promover a participação de grupos de discussão, facilitar a comunicação via 

e-mail, cobrar participação, dar feedback, entre outros.  
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Nestes cursos o aluno usa o computador e a rede para assistir uma série de 
telas que com uso de texto, áudio, vídeo ou animação gráfica, expõe os 
conceitos seguindo determinadas metodologias didáticas. Além disso, o 
aluno interage com os cursos respondendo a perguntas, resolvendo 
exercícios ou explorando conteúdos (MOSELLO, 2012, online). 
 

Cardoso (2007) destaca que o WBT pode oferecer, ao professor, 

relatórios dinâmicos atualizados frequentemente que apontam a participação e o 

desempenho dos alunos. Outra vantagem que se destaca, nesta modalidade de e-

Learning, é a facilidade de atualização dos conteúdos, pois uma vez trocada a 

versão, automaticamente é distribuída para todos os alunos, diferentemente do CBT. 

Milet (2011, online) menciona que a capacitação via Web eleva a qualidade do 

aprendizado, pois permite a inserção de links nos cursos de redirecionam para a 

internet aberta ou para a rede interna da empresa. 

 
Com a conexão para sites externos, o autor/conteudista de um WBT pode 
usar sua imaginação à vontade para descobrir os melhores exemplos e 
permitir que quem está aprendendo navegue e encontre as respostas 
adequadas. Quando bem escrito, um curso desse tipo abre imensas 
possibilidades de conhecimento para os participantes. Já a conexão 
para sites internos (Intranet) permite a integração da matéria com a 
realidade do dia-a-dia da empresa. 
 

Milet (2011) comenta que o aprendizado se torna rico pelo fato de 

facilitar a navegação do usuário entre o conteúdo apresentado e outros sites que 

exemplificam o assunto abordado. Dessa maneira, apoia-se a performance individual 

do aprendiz e eliminam-se as críticas direcionadas ao e-Learning relacionadas à 

associação do aluno, com exemplos práticos que venham ao encontro da realidade 

do indivíduo.  

Conforme relata Cardoso (2007, p.50-51), os recursos do WBT são 

limitados à velocidade da internet que envolve o emissor e o receptor do 

conhecimento, podendo comprometer os efeitos de animação contendo áudio e 

vídeo, fator este que pode causar desmotivação ao aluno que fica à espera de um 

conteúdo lento. 

1.3.3 e-Learning Síncrono 

Para Morais e Cabrita (2007), a comunicação síncrona é denominada 

conforme sua própria designação sugere, a troca do conhecimento ocorre em tempo 
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simultâneo, para tanto, exige que os participantes se reúnam online, ao mesmo 

tempo, para manter a comunicação entre si. Nesse contexto, caracteriza-se e-

Learning síncrono quando o emissor e o receptor do conteúdo transmitido estão 

sincronizados, em outras palavras, o professor e os alunos estão próximos 

virtualmente pelo fato de dividirem a mesma sala de aula, localizada no espaço 

virtual, ao mesmo tempo, através de diversas ferramentas que disponibilizam a 

comunicação online como: chat, vídeo conferência, web conferência, áudio 

conferência, entre outros. Dessa maneira, é possível discutir questões em tempo 

real, independentemente da localização geográfica em que alunos e professor estão 

situados. Para Cardoso (2007), a simultaneidade é o elemento-chave que 

caracteriza a capacitação síncrona. E esta modalidade de ensino eletrônico é a mais 

semelhante do ensino presencial, a aula acontece em tempo determinado, com 

duração estabelecida dotada de horário para início e término. Neste caso, o aluno 

não precisa se deslocar fisicamente até o local de ensino, porém, é obrigatório estar 

presente em sala de aula virtual, em datas e horários estabelecidos. Isso significa 

que obrigatoriamente todos devem estar juntos no decorrer da capacitação e “em 

qualquer tipo de aula síncrona os alunos podem fazer perguntas e obter respostas 

simultâneas”. No entanto, além de possibilitar que os alunos tirem dúvidas, facilita a 

discussão em grupo a respeito do assunto abordado. 

Assim, como na capacitação presencial, o e-Learning síncrono também 

contém riscos que implicam limitações: 

 
Se houver um número muito elevado de participantes, talvez o treinamento 
fique limitado à primeira etapa da estrutura didática de um curso – a da 
transmissão do conteúdo [...]. Em uma vídeo conferência com mais de 15 
alunos, por exemplo, há pouco espaço para debate (CARDOSO, 2007, p.79).  
 

Para Cardoso (2007, p.86-87), “o treinamento síncrono requer bem 

menos trabalho de produção anterior à transmissão do conteúdo”, quando 

comparado ao modo assíncrono, pois o conhecimento é detido ao transmissor, 

dispensando a necessidade de redigir e produzir aulas. Trata-se de uma modalidade 

que demanda tempo e custo de desenvolvimento relativamente baixo e é viável para 

quantidade pequena de aprendizes, motivo pelo qual prevalece a agilidade e a 

velocidade incorporadas à capacitação. Dessa forma, o recomendado é que sejam 

feitas turmas de 20 a 25 alunos no máximo, pois, acima desta quantidade, 

caracteriza-se como palestra.  
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Em contrapartida, com restrições que podem comprometer o 

desenvolvimento do ensino com qualidade, Cardoso (2007) chama a atenção para a 

possibilidade de enviar dúvidas ao professor por meio de vídeo, voz ou e-mail, e 

dessa maneira, além do professor esclarecer questões complexas do ponto de vista 

do aluno, abre possibilidades para que a aula seja dinamicamente direcionada 

conforme a dificuldade e feedback dos alunos.  

Cardoso (2007) comenta que a capacitação síncrona exige ampla 

estrutura tecnológica, portanto, diversos recursos eletrônicos são utilizados 

paralelamente com o intuito de promover a interatividade entre o aluno e o professor 

e ampliar a participação do aprendiz, com vistas a sanar as dúvidas que venham 

surgir. Para tanto desfrutam-se de um ambiente simultâneo. 

1.3.4 e-Learning Assíncrono 

Segundo Morais e Cabrita (2007), “na comunicação assíncrona, a 

transmissão de informação ocorre de modo diferido, não exigindo, por isso, a 

disponibilidade simultânea dos diferentes participantes”.  

Ao contrário da modalidade síncrona, caracteriza-se e-Learning 

assíncrono quando o emissor e o receptor do conteúdo transmitido não estão 

sincronizados. Em outras palavras, o professor e o aluno não estão em aula 

simultaneamente. Consiste numa aula baseada em “mídia que utiliza recursos 

audiovisuais para transmitir determinado conteúdo através da criação de exemplos, 

realização de demonstrações práticas e estimulação do aluno por meio de jogos e 

exercícios” (CARDOSO, 2007, p.56). Neste caso, a disponibilidade do curso é 

totalmente livre constantemente desprendendo o aluno de datas e horários 

determinados, pois aluno se inscreve quando quiser, participa quando quiser, além 

do aprendizado acontecer de forma individual, através de ferramentas que 

disponibilizam a comunicação offline como e-mail, fórum, listas de discussão, 

ambientes virtuais de aprendizagem, enfim, ferramentas que permitem o 

armazenamento de conteúdos para que possa ser acessado em momento oportuno, 

entre outros recursos. Dessa maneira, os personagens envolvidos no processo de 

aprendizagem assíncrono desfrutam da principal vantagem: flexibilidade de horário 

para acessar os cursos, sendo assim, existe o respeito em relação à velocidade de 
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aprendizado de cada indivíduo (CARDOSO, 2007). Em contrapartida, o ensino 

acontece de maneira mais lenta, quando comparado com a modalidade síncrona, 

considerando que o acesso ao conteúdo pode sofrer a demora por prazo 

indeterminado e o professor pode não responder de imediato.  

Para Casagrande (2000), a capacitação assíncrona é utilizada quando 

é pretendido atender a um público que irá se formar nos próprio tempo e ritmo. 

1.3.5 Blended Learning (b-Learning) 

Há tempos que a expansão tecnológica contribui favoravelmente com a 

educação. No entanto, nos dias atuais, é absolutamente intuitivo associar educação 

a distância com a internet. Por um lado, a Web popularizou a educação de maneira 

significativa, por outro lado, o ensino eletrônico mantém o mesmo dilema desde seu 

surgimento: é deficiente na proximidade e na troca de ideias entre os indivíduos, 

bem como na convivência em grupo. Enfim, o contato pessoal ainda é considerado 

fator rico e essencial no processo de formação de qualquer cidadão. Embora a 

modalidade de ensino eletrônico tenha evoluído, ao ponto de permitir a interação e a 

construção do conhecimento de forma compartilhada, e mesmo que existam 

ambientes virtuais síncronos que conseguem simular aula presencial, o ensino 

tradicional face a face ainda mantém respeito por muitos especialistas da educação.  

Diante desta realidade, observou-se a possibilidade de aproveitar dos 

recursos eletrônicos em prol da aprendizagem, porém sem abandonar a riqueza do 

ensino presencial. Assim surge o Blended Learning, terminologia que tem sua 

origem atrelada ao verbo blend no idioma inglês, traduzido por misturar ou combinar, 

portanto, blended é combinado ou misturado. Já o termo learning é traduzido por 

estudar, aprender. Dessa forma, o blended learning pode ser compreendido como 

aprendizagem combinada ou mista. Em outras palavras, um estudo ou 

aprendizagem que ocorre a partir da combinação de elementos.  

Também conhecido nos ambientes acadêmicos como b-Learning, esta 

modalidade de ensino converge a aprendizagem presencial com o ensino a 

distância. Conforme aponta Vilaça (2010), “o termo blended learning pode ser 

empregado tanto quando aulas presenciais são combinadas com atividades a 
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distância ou para o sentido inverso, quando um curso em EaD requer aulas, 

encontros ou aulas presenciais”. 

Para Cardoso (2007, p.152-153), está equivocado quem pensa que o 

uso do e-Learning deve ser totalmente restrito aos recursos de ensino a distância. “O 

meio para treinamento e-Learning deve ser visto de forma mais ampla. A tendência 

mais atual é o misto – blended learning –, que combina diversos meios de 

treinamento com um só objetivo, o aprendizado”. Isso significa que ao optar por 

ensino eletrônico, não necessariamente, é preciso descartar qualquer meio de 

ensino presencial: 

 
Por exemplo, imagine um treinamento presencial que vem sendo bem 
avaliado no quesito “transmissão de conteúdo”, mas sobre o qual pairam 
dúvidas quanto ao nível de assimilação por parte dos alunos. Talvez uma 
boa solução para o problema seja manter a transmissão de conteúdo de 
forma presencial e introduzir uma simulação on-line, que permitirá ao aluno 
praticar intensamente o objetivo do treinamento em diversas situações e ter 
diferentes feedbacks a cada atitude sua. Além de ampliar o aprendizado, 
poderemos aferir se os funcionários estão prontos para agir de acordo com 
o que foi ensinado (CARDOSO, 2007, p.153). 
 

Belloni (2008) enxerga que o ensino a distância junto ao presencial se 

destaca como alternativa adequada que atende à necessidade de propagação da 

educação perante toda sociedade, porém, especialmente nos casos em que há 

maior carência relativa ao acesso ao conhecimento.  

Conforme destacam Felipe e Orvalho (2004), o b-Learning consiste em 

uma nova oportunidade de aprendizagem que permite interação face a face, ao 

mesmo tempo em que se aproveita da tecnologia para reforçar ainda mais o 

aprendizado. Desta maneira, é uma alternativa que vai ao encontro das 

necessidades que envolvem o mundo educacional.  

Molina (2007) refere-se ao b-Learning através do termo “educação 

semipresencial”, que incide na mistura da educação presencial com a educação a 

distância. O autor relata que o contato semipresencial está presente no cotidiano da 

sociedade em situações diversificadas que se estendem além do aspecto 

educacional, enfim, em todos os casos em que há interação entre os indivíduos.  

Porém, especificamente no âmbito educacional, a terminologia 

semipresencial pode ser definida como  

 
Termo utilizado para caracterizar o ensino realizando em parte de forma 
presencial (com presença física, numa sala de aula) e em parte de forma 
virtual ou a distância (com pouca presença física) através de tecnologias de 
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comunicação. O conceito de ensino semipresencial começou a ser mais 
utilizado a partir do surgimento de novas tecnologias que permitiram o 
aprimoramento do ensino a distância. Dessa forma, tornou-se possível 
incluir num mesmo curso atividades presenciais ou não-presenciais. Nesse 
processo, professores e alunos podem estar juntos, fisicamente, ou estar 
conectados, interligados por tecnologias impressas (livros, apostilas, 
jornais), sonoras (rádio, fitas cassete), audiovisuais (TV, vídeo, CD-ROM) ou 
telemáticas (Internet) (MENEZES; SANTOS, 2002, online).  
 

Nesse contexto, o ensino não presencial atua como complemento do 

presencial e vice-versa.  

1.4 MOOC - MASSIVE OPEN ONLINE COURSE 

Os avanços da internet relacionados à velocidade e alcance global 

favorecem a troca de informações, envolvendo pessoas de diferentes culturas, sem 

distinção de raça ou classe social, rompendo limites de espaço geográfico. Estas 

facilidades de propagação da aprendizagem contribuem para que a educação se 

torne cada vez mais comum nos dias atuais, uma vez que a rápida propagação de 

conteúdos também favorece a troca de conhecimento entre as pessoas de todo 

mundo.  

Diante deste contexto, o aprendizado a distância adquire cada vez 

mais consistência no espaço educacional enquanto se torna prática comum entre 

cidadãos que buscam diferentes graus de conhecimento no âmbito educativo, pelo 

fato de abranger níveis de ensino diversificados, na qual se expandem desde o 

básico, até o aperfeiçoamento de pessoas portadoras do mais alto nível de 

qualificação educacional.   

Nos próximos tópicos deste capítulo, são expostos maiores detalhes 

sobre os MOOCs, tais como: definição, características, principais iniciativas, 

resultados e mudanças proporcionadas, e por fim, é abordado o MOOC no ambiente 

corporativo.  
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1.4.1 Definição 

Entre as várias modalidades de e-Learning que compõem o universo 

educacional, o MOOC se destacam difundindo o conhecimento em massa, de 

maneira aberta por meio do ambiente totalmente online. Trata-se de “[...] plataformas 

online que distribuem cursos de universidades tradicionais de forma aberta a 

qualquer pessoa conectada à Internet” (TOYOTA, 2013, online). A autora 

complementa, mencionando que a popularização da internet gerou expectativas, 

envolvendo profissionais do ramo educacional e usuários que buscam pela 

educação. A partir de então, é possível tirar proveito desta expansão tecnológica 

para promover inovações na área educacional. No entanto, recentemente esta 

expectativa cresceu ainda mais, a partir do surgimento do chamado MOOC. Embora 

mecanismos de EaD existam há tempos, o MOOC surgiu no mercado educacional 

online, oferecendo conteúdos confiáveis em um ambiente atraente, proporcionado 

pela tecnologia. Dessa maneira, os conteúdos e os métodos de ensino provêm de 

professores renomados residentes nas grandes universidades conceituadas de todo 

mundo.  

De acordo com a organização SAP (Systems, Applications, and 

Products in Data Processing Brasil, 2013, online), “esta modalidade educativa 

permite planejar aulas de milhares de pessoas de todas as partes do mundo através 

de ferramentas e aplicações web”: 

 
[...] uma evolução do e-Learning, onde o aprendizado adota a lógica das 
redes e a capacitação se afasta da experiência individual de um público 
passivo que recebe informação estática e de um só meio, para se tornar em 
uma experiência coletiva e multidirecional (PEBORGH, 2012, online). 
 

É coerente resumir os MOOCs em uma prática moderna, cuja 

finalidade é distribuir a educação de maneira popular, democrática e de fácil 

acessibilidade para todos. Trata-se de uma modernização que impacta 

positivamente os conceitos da tradicional EaD, em outras palavras, representa uma 

evolução do ensino online que, por sua vez, possui registro histórico no mundo 

educacional, porém, pelo fato de provir do interior de universidades renomadas,  

esta modernização proporciona qualidade e confiabilidade ao conteúdo 

disponibilizado, quando comparado a outras modalidades de e-Learning  

presenciadas pela humanidade até o momento.  
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1.4.2 Característica 

De acordo com o Centro Alemão de Informação no Brasil (2013, 

online), “cursos de ensino a distância e online existem há décadas, porém a 

propagação da internet de alta velocidade faz com que os chamados ‘massive open 

online courses’ (MOOCs), baseados em aulas em vídeo, testes online e fóruns de 

discussão, obtenham uma audiência global a baixos custos”.  

Cardoso (2007) relata que a rápida evolução da web, em seu amplo 

contexto, que se estende desde o quesito de software até a estrutura de conexão, 

possibilita a propagação do ensino eletrônico de melhor qualidade. Os resultados 

desta popularização do acesso à internet dotado de maior velocidade impactam no 

crescimento das aulas assíncronas incrementadas pela utilização de vídeos online.  

Diante do contexto dotado de evoluções marcantes na história da 

internet, é possível afirmar que a estabilidade do MOOC está atrelada ao sucesso da 

popularização dos cursos abertos a distância, está condicionada à popularização do 

acesso à internet de qualidade, uma vez que o MOOC é  fundamentado em vídeos-

aula e, portanto demandam de uma internet mais rápida e estável.  

O acesso a cursos via ambiente online é fato evidente que abrange a 

população mundial, inclusive os brasileiros. Mallard (2011, online) destaca que “O 

uso de vídeos na internet vem se popularizando cada vez mais no Brasil”. O autor 

chama a atenção para estatísticas que apontam abundante crescimento de visitas 

em sites que disponibilizam vídeos. Ribeiro (2013) também compartilha deste 

mesmo comentário ao relatar que o “Brasil é o quarto país que mais acessa 

plataformas de ensino online”. Para Mallard (2011), “essa tendência se reflete 

também nos programas de e-Learning, onde os vídeos aparecem como recurso 

educativo, com uma infinidade de aplicações, como as clássicas vídeo-aulas, 

testemunhais, tutoriais online de produtos e diversos outros meios que servem como 

suporte ao desempenho”.  

Ribeiro (2013) relata que o tema de novas tecnologias na educação foi 

assunto predominante durante a realização do seminário internacional sediado em 

São Paulo, onde se divulgou que a “procura por aulas ministradas em vídeos de 

professores explodiu”. Grandes universidades como Harvard, MIT e Stanford são 

universidades renomadas e denominadas como ilhas de conhecimento, que até 



63 

então eram acessíveis para poucos estudantes. Esta realidade pode mudar. “É o 

que promete a tecnologia a serviço da educação”. Ocorre que, a partir dos recursos 

modernos baseados na Web, é possível oferecer acesso em massa a vídeos, por 

meio de ambientes virtuais estáveis, em outras palavras, os ambientes modernos de 

aprendizagem suportam acesso simultâneo por milhares de usuários com qualidade 

e estabilidade. 

Desta maneira, o ensino se torna acessível a qualquer cidadão de todo 

mundo, pois, a partir da tecnologia, é possível produzir e distribuir conteúdo com 

custos também acessíveis. Trata-se de, supostamente, ser ensino de qualidade pelo 

fato dos conteúdos serem originados do interior das grandes e famosas 

universidades. Em outras palavras, o conteúdo apresentado pelo MOOC é mais 

confiável em relação a um simples curso disponível na internet de maneira 

tradicional, uma vez que as aulas e todo conteúdo são provindos dos docentes de 

universidades respeitadas, que, por sua vez, estão ao alcance de toda população. 

Anteriormente ao surgimento do MOOC, este nível de ensino se limitava apenas a 

uma taxa restrita da população mundial. 

Conforme menciona Anant Agarwal, presidente da Edx, por meio de 

uma plataforma de MOOC fundada pelo MIT Massachusetts Institute of Technology 

e pela Universidade de Harvard, “os estudantes podem fazer cursos de algumas das 

melhores universidades do mundo, cursos grátis, de lugares, como por exemplo, 

Harvard, Berkeley, MIT, e muitas grandes universidades de todo o mundo” 

(RIBEIRO, 2013). 

Por trás da idealização de propagar cursos abertos, surgem empresas 

que nascem com o propósito de aplicar a tecnologia em prol da educação, sendo 

que algumas delas são entidades sem fins lucrativos: 

 
Normalmente, mas não necessariamente, estes cursos são gratuitos e 
alguns oferecem até mesmo um certificado de conclusão. Alguns exemplos 
são: Coursera, Udacity e edX que oferecem cursos bastante similares aos 
que são ministrados para os alunos de faculdade (TOYOTA, 2013, online). 
 

Por melhor que seja a idealização dos MOOCs, seus limites são 

reconhecíveis.  

 
Mesmo os maiores defensores dos MOOCs admitem que haja limites no 
que os cursos podem oferecer. Sua própria natureza impede que os 
instrutores e participantes interajam pessoalmente. É preciso também apoio 
fora da internet para acompanhar os cursos. Os estudantes precisam de um 
retorno e de avaliações. Isso provavelmente significa ter gente no mundo 
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real para dar esse apoio. Além disso, muitos poucos programas de MOOCs 
dão crédito acadêmico depois de concluídos. A barreira da língua também 
pode representar um problema. Em geral, os alunos mais jovens não 
conseguem acompanhar aulas não ministradas em sua língua nativa, e os 
MOOCs não se expandiram muito além do inglês (REPRESENTAÇÕES DA 
REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA NO BRASIL, 2013, online). 
 

Bem como em outras situações, a tecnologia é apenas um meio, ou 

seja, é uma ferramenta a ser adotada como apoio num determinado processo, neste 

caso, é utilizada no processo de aprendizagem por facilitar o acesso ao 

conhecimento mantendo a qualidade o alcance em massa de maneira facilitada.  

Em relação aos limites impostos pelo idioma, no próximo capítulo são 

citadas iniciativas que visam traduzir todo conteúdo disponibilizado na língua local, 

visando atender ao público da língua nativa. Quando se trata de vídeos-aula, é 

adotada também a alternativa de implantar legenda no decorrer da apresentação do 

professor.  

1.4.3 Principais iniciativas 

Grandes organizações – sendo algumas delas sem fins lucrativos e 

outras lucrativas – conseguem constatar a potencialidade do MOOC de maneira a 

apostar na capacidade de expansão do ensino com qualidade, ao ponto de adotar 

parcerias em projetos que vêm ao encontro com tal realidade: 

 
A maioria dos cursos são oferecidos por grandes organizações, como 
Coursera, que é o maior provedor de MOOCs e parceiro de 62 instituições 
em todo mundo. Existem também a edX, uma entidade sem fins lucrativos, 
criada em parceria entre a Universidade de Harvard; o MIT e a Universidade 
da Califórnia, Berkeley, como a fornecedora de e-Learning, Khan Academy, 
também na Califórnia. Estas proporcionam aulas para estudantes 
universitários, para estudantes pré-universitários e ao público que já possua 
um interesse em determinado tópico (CENTRO ALEMÃO DE 
INFORMAÇÃO NO BRASIL, 2013, online). 
 

Para Toyota (2013), o MOOC conquistou o espaço de iniciativas de 

sucesso quando o assunto abordado é o aprendizado à distância. A iniciativa 

apresenta excelentes resultados e mostra claramente que o e-Learning se enfatiza 

como aliado no combate ao problema de escassez de acesso à educação de 

qualidade. Ao divulgar iniciativas já adotadas em nível mundial, por grandes 

empresas que realizam investimentos nesta área, a autora cita o caso da Google, 

como exemplo, que apoia e patrocina cursos via MOOC.  
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É possível identificar exemplo brasileiro que se enquadra nos conceitos 

práticos do MOOC, tal como o caso do CS50 (Computation Science 50), no Brasil, 

que consiste em exemplo relevante de iniciativa gratuita com vistas na distribuição 

do conhecimento em massa. Conforme aponta Guimarães (2011), trata-se de um 

curso originado na universidade de Harvard, cujo conteúdo das aulas foi traduzido 

para o idioma português e propagado através um site brasileiro projetado com a 

infraestrutura necessária para manter a qualidade do curso, recebendo o nome de 

CC50 (Ciência da Computação 50). 

Outro exemplo recente de MOOC no Brasil é exposto pelo G1 – Portal 

de Notícias da Globo, da região de São Carlos e Araraquara (USP SÃO CARLOS, 

2013). A USP - Universidade de São Paulo sediada na cidade de São Carlos/SP, 

inspira-se em cursos já disponibilizados por universidades espalhadas por outros 

países, para liderar a ideia de disponibilizar gratuitamente aulas com conteúdo de 

física através da internet:  

 
Os professores de física da USP de São Carlos (SP) foram os primeiros a 
gravar as aulas virtuais, já disponíveis no site da universidade, a primeira da 
América Latina a oferecer aulas pela internet. O modelo da ferramenta 
Massive Open Online Course (Mooc) segue exemplos oferecidos por 
instituições dos Estados Unidos, como as universidades Princeton, Stanford 
e Harvard, além do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla 
em inglês) (USP SÃO CARLOS, 2013, online). 
 

Neste projeto da USP São Carlos, as aulas são gravadas em estúdio e 

envolvem uma equipe com muitos profissionais dedicados no período de três dias, 

para produzir uma hora de curso de qualidade, e a duração da qualificação completa 

gira em torno de 15 a 20 horas. Esta prática é vista como fator vantajoso pelo fato de 

se apoiar nas tecnologias de e-Learning e assim possibilitar ao estudante assistir 

aula pela internet quando quiser.  

Porém, para adquirir o certificado de conclusão, é preciso que o aluno 

realize prova presencial no campus da USP. “Os cursos estão disponíveis para 

qualquer pessoa, basta ter vontade de aprender. Uma exigência cada vez maior do 

mercado de trabalho” (USP SÃO CARLOS, 2013, online). Inicialmente, a USP 

disponibiliza apenas cursos relacionados à física, embora seja pretendido expandir a 

oferta para outras áreas. A expectativa, em longo prazo, é que o certificado obtido 

nos cursos via MOOC, adquira reconhecimento valorizado perante o mercado. É 

esperado também que estas aulas produzidas e disponibilizadas sejam adotadas 
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como material de apoio no decorrer do curso regular por universidades do mundo 

todo, independentemente de ser pública ou particular: 

 
Muitas atividades são interdisciplinares. Você tem médicos que precisam 
saber um pouco de física, biólogos que precisam saber um pouco de 
matemática. Então se cria nesses cursos massivos online, a possibilidade 
de uma formação multidisciplinar para as pessoas. Nós queremos que o 
ensino ganhe, o aluno ganhe e a nação ganhe (USP SÃO CARLOS, 2013, 
online).  
 

Partindo da possibilidade de que os alunos podem cursar disciplinas 

diversificadas, abre-se margem para o mercado educacional questionar a validade 

acadêmica dos certificados adquiridos via MOOC, acarretando a dispensa do aluno 

referente à disciplina já realizada, no decorrer do curso superior.  

Embora sejam primitivas, as iniciativas relacionadas aos MOOC, 

provocaram diversas mudanças no mundo educacional, além dos seus resultados 

serem promissores.  

A expansão dos MOOC é um fator marcante na contemporaneidade do 

ensino, por meio de ambientes online em nível mundial, e diante da tendência de 

sua expansão recente, resta a certeza de que continuará causando impacto no 

âmbito educacional, enquanto persistem questionamentos incertos a respeito dos 

limites e do fim desta tendência: 

 
[...] obter aulas online em qualquer parte do mundo, significa para várias 
pessoas atualizar o currículo profissional, desenvolver uma disciplina de 
estudos e estar ciente do avanço tecnológico e educacional de outros 
países. Isto implica paralelamente na troca de saberes e informações de 
vários lugares, ajudando o processo de globalização dos serviços 
educacionais (REPRESENTAÇÕES DA REPÚBLICA FEDERAL DA 
ALEMANHA NO BRASIL, 2013). 
 

Dessa maneira, favorece ainda mais a propagação do conhecimento, 

envolvendo pessoas de culturas distintas e de diferentes realidades sociais.  

1.4.4 MOOC no ambiente corporativo 

De acordo com organização SAP (Systems, Applications, and Products 

in Data Processing Brasil, 2013), os cursos massivos, via ambiente online, 

impactaram significativamente na capacitação dos profissionais e dos demais 

cidadãos que recorrem aos recursos da Web.  
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Diante do mundo informacional contemporâneo, repleto de conteúdos 

que agregam valor ao conhecimento que são possíveis de serem compartilhados 

pela internet, cada vez mais, instituições educativas estão motivadas a abrir suas 

portas e dispor das mentes profissionais dos seus melhores docentes em prol da 

educação de pessoas dispersas em todo o planeta, bem como profissionais atuantes 

no ambiente corporativo, pois esta modalidade de e-Learning dispõe da 

possibilidade de distribuir todo tipo de capacitação a inúmeros empregados que 

vivem em lugares diversificados.  

Assim, como no e-Learning tradicional, o MOOC conta com redução de 

custos destinados à capacitação dos colaboradores da organização, além da 

eficiência e simplicidade no decorrer da capacitação os cursos massivos online e 

abertos, que têm a vantagem de conectar funcionários em rede, com vistas à 

formação de comunidades, que, por sua vez, atuam na função de agente motivador 

de novas ideias, podendo ser aproveitadas pelas empresas e, por fim, aplicadas em 

prol da competitividade e da eficiência.  

Uma vez que sejam bem aproveitadas, as últimas tendências do e-

Learning e, especialmente o MOOC, são recursos provindos da modernidade 

tecnológica, que está à disposição dos gestores de Recursos Humanos das 

organizações, com poder de atuar no desenvolvimento de novas capacidades 

voltadas ao capital humano corporativo, sendo este um pilar fundamental no 

crescimento e na busca constante de inovação.  

Através de uma visão articulada entre os conceitos da Universidade 

Corporativa e os MOOCs, é perceptível a existência de certa comunhão entre 

ambos, pois uma vez incorporado no ambiente corporativo, os cursos massivos 

abertos e online têm a mesma finalidade da Universidade Corporativa, e, dessa 

maneira, podem se tornar aliados da Universidade Corporativa.  

Conforme menciona Deotto (2005, online), “o ponto mais importante é 

o conteúdo e a forma com que este está organizado na mídia, os quais permitirão 

que o aprendiz tenha um bom aproveitamento durante o treinamento”, dessa 

maneira, pode-se concluir que, independentemente do veículo de comunicação 

adotado na propagação da aprendizagem eletrônica, o foco deve ser mantido na 

qualidade do conteúdo e na metodologia de ensino.  
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2 E-LEARNING E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Este capítulo foi construído a partir de uma revisão teórica e 

bibliográfica, realizada na literatura de desenvolvimento nos aspectos econômico, 

social e cultural. Dessa maneira, são apresentados os conceitos e as definições que 

compõem o desenvolvimento nestas três esferas.  

Através de um olhar sobre a esfera educacional, são abordadas as 

influências que a educação exerce sobre o desenvolvimento, especificamente a 

educação corporativa, o e-Learning e o ensino superior. Pois, a educação de nível 

superior impacta diretamente no desenvolvimento, e o MOOC tem característica 

voltada para o ensino superior. 

2.1 DEFINIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

O conceito de desenvolvimento consiste em uma terminologia ampla. 

Portanto, quando se trata de desenvolvimento, são previstos resultados em longo 

prazo, por este motivo deve ser compreendido como processo: 

 
Desenvolvimento, em termos conceituais, é um processo de 
aperfeiçoamento em relação a um conjunto de valores ou uma atitude 
comparativa com respeito a esse conjunto, sendo esses valores condições 
e/ou situações desejáveis para a sociedade. (MARTINELLI; JOYAL, 2004, 
p. 50). 
 

Por um lado, o local pode ser capaz de gerar desenvolvimento 

endógeno, por outro lado, é evidente que não existem fórmulas prontas para 

promover o desenvolvimento, em outras palavras, “não há teoria do desenvolvimento 

local que possa servir de referência e que informa qual é o caminho a seguir”. No 

entanto, os fatores determinantes do desenvolvimento devem basear-se em 

interpretações históricas, análises de condições materiais, bem como bens 

intangíveis que compõem o local (LORENZO, 2007). 

Especificamente, após a globalização das economias, os 

pesquisadores economistas passaram a definir pontualmente o desenvolvimento na 

escala local: 
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O desenvolvimento local pode ser conceituado como um processo 
endógeno de mudanças, que leva ao dinamismo econômico e à melhoria da 
qualidade de vida da população em pequenas unidades territoriais e 
agrupamentos humanos. Para ser consistente e sustentável, o 
desenvolvimento local deve mobilizar e explorar as potencialidades locais e 
contribuir para elevar as oportunidades sociais e a viabilidade e 
competitividade da economia local; ao mesmo tempo deve assegurar a 
conservação dos recursos naturais locais, que são a base mesma das suas 
potencialidades e condição para a qualidade de vida da população local. 
Esse empreendimento endógeno demanda, normalmente, um movimento 
de organização e mobilização da sociedade local, explorando suas 
capacidades e potencialidades próprias, de modo a criar raízes efetivas na 
matriz socioeconômica e cultural da localidade (BUARQUE, 2002, p. 25- 
26). 
 

Em outras palavras, o desenvolvimento de uma localidade é gerado 

dentro do próprio local, que através de mudanças decorridas ao longo do tempo, 

causa reflexos na economia, na qualidade de vida, e na cultura da população.  

 
Comenta Lorenzo (2007) que o fator que constitui a força interna de 

desenvolvimento é dotado pela capacidade que o local tem de propor novas formas 

de adaptação e de adequações para a sociedade, considerando o contexto de 

origens do próprio local.   

Nesse contexto, este trabalho aborda a localidade de Franca-SP, a 

partir da sua realidade econômica predominante e dos recursos que a cidade 

comporta, com foco na contribuição ou na possibilidade de contribuição do e-

Learning e do MOOC para ampliar a força interna geradora do desenvolvimento.  

Porém, para que o desenvolvimento de fato aconteça, o primeiro passo 

é atentar-se para as forças potenciais que a localidade dispõe, aproveitar os 

recursos disponíveis e administrá-los no próprio local, focando em promover 

benefícios para a comunidade, tais como: geração de empregos, diversificação no 

crescimento econômico, melhorias na qualidade de vida, difusão cultural, entre 

outros. Dessa maneira, Lorenzo (2007) ressalta que “o planeta possui hoje uma 

estrutura em rede, mas é no lugar que as coisas acontecem”.  

Diante da amplitude que cerca o tema desenvolvimento, é insuficiente 

manter o foco no aspecto econômico, sendo fundamental estimular outros fatores 

relacionados ao aspecto social e cultural, que exercem influência no 

desenvolvimento numa escala de localidade (MARTINELLI; JOYAL, 2004). 

Portanto, diante das esferas que compõem o conceito de 

desenvolvimento, no presente capítulo deste trabalho são abordados três âmbitos do 

desenvolvimento: econômico, social e cultural. 
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A ideia de desenvolvimento está no centro da visão do mundo que 
prevalece em nossa época. Nela se funda o processo de invenção cultural 
que permite ver o homem como um agente transformador do mundo. [...] as 
sociedades são consideradas desenvolvidas à medida que nelas o homem 
logra satisfazer suas necessidades e renovar suas aspirações. (FURTADO, 
2000, p. 7). 
 

Nesse contexto, o homem retém a capacidade de promover sua própria 

satisfação em relação às necessidades básicas de vida, de bem-estar, entre outras.  

Os aspectos do desenvolvimento econômico, social e cultural são 

distintos e, ao mesmo tempo estão relacionados entre si, pois o desenvolvimento 

econômico atrai o social e facilita o cultural.  

2.1.1 Desenvolvimento Econômico 

A influência política, bem como os incentivos voltados para a inovação 

tecnológica, são fatores relevantes que fomentam o desenvolvimento econômico. 

Em outras palavras, o desenvolvimento econômico é desencadeado por meio de 

fatores decorrentes de outros elementos.  

Consiste em:  

 
[...] um processo de mudança social pelo qual um número crescente de 
necessidades humanas – preexistentes ou criadas pela própria mudança – 
são satisfeitas através de uma diferenciação no sistema produtivo 
decorrente da introdução de inovações tecnológicas (FURTADO, 1964 apud 
MAIA, 2006, online). 
 

Maia (2006) prossegue sua linha de raciocínio, afirmando que o 

desenvolvimento econômico se expande além do processo produtivo de 

determinada localidade, porém consiste especificamente em aspectos relacionados 

à qualidade que dizem respeito ao crescimento. Sua caracterização não se restringe 

ao crescimento da produção em determinada localidade, mas trata principalmente de 

aspectos qualitativos relacionados ao crescimento. Refere-se à maneira como os 

frutos do crescimento são difundidos na sociedade: 

 
[...] à redução da pobreza, à elevação dos salários e de outras formas de 
renda, ao aumento da produtividade do trabalho e à repartição dos ganhos 
dele decorrentes, ao aperfeiçoamento das condições de trabalho, à 
melhoria das condições habitacionais, ao maior acesso à saúde e à 
educação, aos aumentos do acesso e do tempo de lazer, à melhora da dieta 
alimentar e à melhor qualidade de vida em seu todo envolvendo condições 
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de transporte, segurança e baixos níveis de poluição em suas várias 
conotações[...] (MAIA, 2006, online).  
 

Outros fatores são apontados como impactantes no ponto de vista 

econômico, conforme destaca Smith (apud MAIA, 2006), sobre a acumulação do 

capital, o crescimento populacional e a produtividade da mão-de-obra, através do 

conceito de divisão do trabalho, são alternativas viáveis eficientes que promovem 

progresso econômico. Para Smith, a divisão do trabalho favorece significativamente 

o aumento da produção, que depende da ampliação de mercados, e este é 

dependente de condições econômicas que garantem o aumento quantitativo de 

capital, disponível relacionado a ferramentas, maquinário e infraestrutura.  Smith 

defende que a atuação dos mercados deve acontecer de maneira livre, sem a 

influência do governo; é fator fundamental no crescimento dos mercados, bem como 

o sucesso dos frutos originados deste crescimento, e ainda reforça a importância de 

instituições consistentes que visam garantir a liberdade do comércio interno e 

externo, a segurança populacional, o ambiente político adequado, bem como uma 

legislação que atende as necessidades de desenvolvimento como principal incentivo 

para promover o desenvolvimento econômico.  

Ricardo (apud MAIA, 2006) ressalta o valor da inovação tecnológica 

para o desenvolvimento. Compartilhando desta mesma linha de raciocínio, Carvalho 

(2011) comenta que as transformações tecnológicas ocorridas no final deste século 

contribuem significativamente para a globalização, uma vez que aceleram a 

comunicação e o transporte, a movimentação mais enérgica da aprendizagem, bem 

como a aproximação das fronteiras geográficas e a maior possibilidade de 

relacionamento entre os povos favorecem intensamente o crescimento econômico 

de mercado, e desta maneira, contribuem para a troca comercial entre países de 

todo mundo.  

 
O capital se internacionalizou, quebrando fronteiras, seja ao colocar no 
mercado dos países não desenvolvidos os produtos do mundo 
industrializado, seja ao instalar empresas em outras regiões que oferecem 
melhores condições de mercado e de utilização da força de trabalho 
(CARVALHO, 2011, online).  
 

Carvalho (2011) relaciona os países de primeiro mundo que 

supostamente são economicamente mais desenvolvidos, com a mais alta qualidade 

de vida populacional, no entanto, é natural que estas nações liderem as maiores 

inovações tecnológicas, e consequentemente, consigam suprir as exigências 
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impostas pelo mercado competitivo. Portanto, estes países são portadores do 

controle da informação e do conhecimento na qual se submetem os países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento na busca para se associarem ao mundo 

da tecnologia.  

Para Marx (apud MAIA, 2006), o trabalho é outro fator que implica 

diretamente o desenvolvimento econômico, pois, é através do trabalho que são 

estabelecidas as relações sociais que dão origem às estruturas sociais e culturais da 

sociedade. Portanto, Maia (2006) considera que qualquer renda que não seja 

derivada do trabalho é resultado de exploração. Nesse contexto, Carvalho (2011, 

online) afirma que “o trabalho e a busca do sucesso econômico são os objetivos 

mais importantes para o ser humano”.  

Pelo fato de o desenvolvimento ser fruto de iniciativas e decisões em 

médio e longo prazo, são contextualizados alguns casos de medidas historicamente 

adotadas, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico. 

A concepção sobre o desenvolvimento econômico esteve presente nas 

primeiras pesquisas voltadas para economia, desde os primeiros estudos 

econômicos.  

No século XVIII, Quesnay (apud MAIA, 2006) cita a redução de 

impostos como medida prática tomada pelo governo francês com objetivo de 

incentivar a agricultura que era a única economia local da época. Supunha que, 

através de incentivos voltados a agricultura, atingia-se as demais atividades 

econômicas.  

Por conta de fatores econômicos causadores de forte depressão na 

economia agrícola mundial, os países se viram obrigados a adotar novos rumos com 

vistas a descentralizar a economia:  

 
Apesar de tudo, com cerca de 150 anos de atraso em relação às nações 
pioneiras, com fraca base cultural e quase nenhuma base científica e 
tecnológica, e sem uma experiência manufatureira razoável, o Brasil opta 
pela diversificação de sua economia (até então essencialmente agrária) e 
decide-se ingressar na era industrial. A industrialização se desenvolve 
através do processo de substituição de importações: produzir no país o que 
antes era importado do exterior (BRUM, 1995, p.87).  
 

Nesse contexto, o Brasil ingressa em um processo de industrialização, 

apesar dos recursos ainda precários, relacionados a equipamentos e maquinários de 

produção, mão-de-obra especializada, bem como aos recursos tecnológicos, quando 

comparados com as indústrias europeias.  
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Para os pesquisadores econômicos, a industrialização é vista como 

força de promoção ao desenvolvimento, quando comparada a outros produtos não 

industrializados, pois os produtos industrializados concentram maior valor agregado 

para o mercado.  

A produtividade industrial demanda inovação tecnológica, e, entre as 

diversas iniciativas voltadas para a tecnologia em geral, a Tecnologia da Informação 

é um recurso dotado de potencialidade em fomentar o desenvolvimento econômico 

de uma localidade.    

2.1.2 Desenvolvimento Social  

Com a chegada da industrialização no Brasil, registrou-se abundância 

da demanda por mão-de-obra, acarretando na migração populacional da zona rural 

para a zona urbana, em busca de novas oportunidades relacionadas à melhor 

remuneração salarial, bem como melhores condições de vida: 

 
A evasão da população rural provocou intensos fluxos migratórios do campo 
para os grandes centros urbanos, elevando o grau de urbanização. Deste 
modo, coube ao setor público dotar os grandes centros urbanos dos 
equipamentos sociais necessários ao atendimento das populações que ali 
se instalavam (BRAGA FILHO, 2000. p.32). 
 

Conforme relata Braga Filho (2000), a migração da zona rural para a 

zona urbana acelerou o processo de urbanização das cidades o que, 

consequentemente, passou a exigir do governo maiores investimentos destinados à 

infraestrutura, visando atender à crescente população resultante do êxodo rural, 

relacionados à prestação de serviços essenciais como segurança, saúde, moradia, 

educação entre outros.  

Carvalho (2011) apresenta o mesmo raciocínio, ao relatar que a 

migração de camponeses para as cidades, em busca de trabalho na indústria, 

implica diretamente em questões de desenvolvimento social, pois as cidades 

crescem sem qualquer controle e carente de planejamento adequado, acarretando 

problemas urbanos árduos como habitação, saúde, educação, saneamento, entre 

outros. Esta migração desequilibrada de cidadãos do campo para a cidade acabou 

resultando em amplo desemprego, pois a indústria necessitava de mão de obra, 
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porém não estava preparada para comportar a quantidade exagerada de mão-de-

obra disponível.  

 
Portanto, uma característica que marca o capitalismo desde o início é a 
oposição entre pobreza de um lado e riqueza de outro, isto é, à medida em 
que a acumulação de capital se realiza cada vez mais plenamente, cresce 
também a população que não tema cesso a esta riqueza (MARX,1975a, 
apud CARVALHO, 2011, online).  
 

Desde o princípio da organização até os dias atuais, a divisão social 

está visível aos olhos humanos, no entanto, 

 
o meio urbano está dividido em áreas caracterizadas pela velocidade, áreas 
luminosas e alegres, onde se dá o movimento do capital, dos negócios, do 
sucesso econômico, isto é, da riqueza, marcadas pela competitividade e 
áreas lentas, as áreas opacas e tristes, consideradas de periferia, feias, sem 
conforto, sem progresso, isto é, as áreas da pobreza, marcadas pelas 
relações de cooperação (CARVALHO, 2011, online). 
 

Carvalho (2011) ressalta que o desemprego se destaca como fator que 

implica na questão social que faz parte da realidade estrutural genérica de todos os 

países desenvolvidos, “cuja tendência é se agravar à medida que inovações na área 

de eletrônica, microinformática, telecomunicações, organização do trabalho, gestão 

e outras que dispensam cada vez mais o trabalho humano” (CARVALHO, 2011, 

online). Este momento histórico dá origem ao crescimento da necessidade de 

diminuir a demanda por força de trabalho, o que justifica a busca por novas 

tecnologias que substituem gradativamente o elemento humano no processo 

produtivo na qual implica o desenvolvimento social: 

 
O aumento da produtividade passa a ser o ponto crucial da produção. Isto 
porque com o aumento da produtividade, quanto mais se produz mais se 
consegue vender e, portanto, mais se realizam lucros, permitindo assim a 
acumulação ampliada de capital. Quanto menos força de trabalho se utiliza, 
com o uso de mais avançados instrumentos de produção, maior tende e ser 
a taxa de lucro, e consequentemente, maior a acumulação (CARVALHO, 
2011, online). 
 

Carvalho (2011) faz uma reflexão, abordando outro lado da questão, 

em que a tecnologia favorece o desenvolvimento social: 

 
na sociedade ocidental moderna, progresso quer dizer a utilização de 
tecnologias cada vez mais avançadas que supostamente melhoram a 
qualidade de vida de todos. Assim, através das inovações tecnológicas, a 
vida do homem sobre a face da terra torna-se cada vez mais fácil, mais 
confortável e mais agradável. Tecnologia significa assim, o elemento que 
propicia não só o avanço da sociedade, mas também determina suas 
condições de desenvolvimento e progresso. 
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Como consequência da translação histórica que origina a sociedade do 

conhecimento, cresce a demanda pela força intelectual de trabalho, e, a partir de 

então, a sociedade adquire nova nomenclatura chamada de sociedade do 

conhecimento, oriunda da transição da era industrial para a moderna era do 

conhecimento.  

Até então, a divisão social era caracteriza pela divergência entre a 

pobreza e a riqueza no ponto de vista econômico. A partir do advento da informação 

e do conhecimento, a divisão social prevalece, porém, acrescida de um novo 

conceito, conforme exposto por Schaff (1990 apud CARVALHO, 2011), a sociedade 

moderna se configura em uma nova divisão social: “a sociedade passa a ser dividida 

entre quem detém a informação ou não”. Através do domínio do conhecimento, 

exerce-se o domínio sobre a sociedade dependente que se encontra dominada 

pelos portadores do conhecimento. Porém, não é suficiente apenas possuir a 

informação, pois a informação pode ser disposta ao alcance do cidadão com 

facilidade, no entanto, é necessário obter domínio e controle sobre a informação 

acessada.  

Existe uma interação recíproca entre a diversidade de elementos que 

compõem a sociedade: 

 
Assim, na mesma medida em que não se pode falar em tecnologia sem 
considerar as transformações sociais que estão ao mesmo tempo 
provocando e favorecendo seu desenvolvimento, também não se pode 
analisar a sociedade sem que se leve em consideração as transformações 
tecnológicas que estão ocorrendo dentro dela. Ou seja, sociedade e 
tecnologia são fenômenos indissociáveis e as transformações que ocorrem 
num deles altera, reciprocamente, o outro (CARVALHO, 2011, online). 
 

Portanto, paralelamente às transformações tecnológicas ocorrem as 

alterações sociais, pois novos problemas e necessidades inexistentes anteriormente 

começam a surgir. E apesar de grande parte da população ainda não ter acesso aos 

benefícios do desenvolvimento tecnológico, não se pode deixar de considerar que 

este fator possui extensas possibilidades de proporcionar mais facilidade e conforto 

para a vida humana, originando a criação de novas relações sociais e culturais. 

Dessa maneira, a sociedade é formada por seres humanos dotados da capacidade 

de transformar as regras sociais na qual são submetidos “são, portanto os 

indivíduos, com suas ações sociais concretas, os agentes das mudanças sociais” 

(CARVALHO, 2011, online).  
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Como consequência das mudanças sociais ocasionadas pela 

tecnologia, exemplificam-se as novas necessidades da sociedade, vinculando a 

evolução histórica da Web, em suas diversas modalidades, já citadas anteriormente 

neste trabalho, que ocorreram por motivo de necessidades e exigência da sociedade 

que, antes, contentava com a simples informação, passando a buscar participação 

no conteúdo de maneira construtiva. Dessa maneira, a Tecnologia da Informação 

dispõe de recursos que contribuem para o desenvolvimento social de uma nação.  

2.1.3 Desenvolvimento Cultural 

Com o intuito de facilitar a compreensão da essência do 

desenvolvimento cultural, faz-se relevante o esclarecimento da definição conceitual 

da terminologia cultura.  

 Keesing (1961 apud LARAIA, 1932, p. 59) “considera a cultura como 

um sistema adaptativo”. Leslie et al. (apud LARAIA, 1932, p.59), concordam ao 

afirmar que: 

 
Culturas são sistemas (de padrões de comportamento socialmente 
transmitidos) que servem para adaptar as comunidades humanas aos seus 
embasamentos biológicos. Esse modo de vida das comunidades inclui 
tecnologias e modos de organização econômica, padrões de 
estabelecimento, de agrupamento social e organização política, crenças e 
práticas religiosas, e assim por diante [...] a tecnologia, a economia de 
subsistência e os elementos da organização social diretamente ligada à 
produção constituem o domínio mais adaptativo da cultura. É neste domínio 
que usualmente começam as mudanças adaptativas que depois se 
ramificam. 
 

Assim, para Goodenough (apud LARAIA, 1932, p.60), cultura incide em 

um sistema de conhecimento: "consiste em tudo aquilo que alguém tem de conhecer 

ou acreditar para operar de maneira aceitável dentro de sua sociedade".  

Dessa maneira, a cultura consiste no estilo de vida que o cidadão opta 

habitualmente perante a sociedade, segundo valores, crenças, postura política e 

religiosa na qual é construída ao longo da sua própria existência. São modelos 

comportamentais transferidos entre gerações, desde as origens ancestrais até as 

gerações contemporâneas. No entanto, durante esta transição cultural entre os 

povos, com a mudança do setor econômico, e a partir da influência tecnológica 

moderna de cada época, naturalmente prevalece o risco de perda da cultura original. 
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Portanto, diversos fatores externos como econômicos e tecnológicos exercem 

influência direta no desenvolvimento cultural da sociedade.  

 
Este novo milênio está marcado pela explosão tecnológica que alcançou 
todos os setores da vida humana. É inegável que cada vez mais as 
tecnologias permeiam as ações e atividades cotidianas. Elas alteram a 
cultura social, o modo de viver, de se relacionar, de aprender e ensinar 
(MENEGASSO; SALM, 2008, online).  
 

A velocidade da evolução tecnológica e a rapidez que a informação 

percorre nos dias atuais exercem total influência nos meios culturais. 

 
A aceleração está associada à competitividade. A velocidade se manifesta 
inclusive nas expressões culturais, onde o ritmo é cada vez mais acelerado: 
músicas, filmes, clips, danças, jogos de lazer (eletrônicos ou não), esportes, 
apresentam a velocidade e a competitividade como um valor positivo 
(CARVALHO, 2011, online).  
 

Nesse contexto, Carvalho (2011) expõe uma reflexão sobre os países 

de Primeiro Mundo que, supostamente têm sua economia mais desenvolvida, e a 

população é portadora da mais alta qualidade de vida. Existe uma imposição cultural 

dos países desenvolvidos sobre os demais países, seja pelos meios de 

comunicação e/ou pressão social e econômica. Por outro lado, este fator implica a 

resistência dos países dominados, com vistas a manter a própria identidade cultural 

pertencente à sua população. 

Há expectativas de que a revolução da informática, através da internet, 

das redes sociais, bem como por meio da propagação cada vez mais veloz da 

informação e do conhecimento, em massa, consiga eliminar as barreiras artificiais 

entre a diversidade cultural da sociedade. Naturalmente, as nações desenvolvidas 

concentram as maiores inovações tecnológicas do mundo, situação esta que instiga 

antropólogos e sociólogos a investigar até que ponto a interação das nações em 

desenvolvimento econômico acarretará na homogeneização ou heterogeneidade 

cultural.  

Carvalho (2011) chama a atenção para o fato de que mesmo dentro de 

uma única sociedade que compartilha a economia, o mesmo governo e a mesma 

história, permanecem diversidades culturais, à medida que as pessoas vivem a partir 

de distintas condições materiais de existências. Isto significa que uma sociedade 

jamais será uma sociedade culturalmente homogênea. Embora a globalização 

permita o acesso comum a bens eletrônicos e tecnológicos entre sociedades de 
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culturas distintas, estes recursos incorporam significados diferenciados no cotidiano 

social, conforme os costumes locais de cada população.  

Segundo Nunes (2008, online), “a cultura tem que ser compreendida 

enquanto um conjunto de ações criadas no âmbito da produção intelectual, artística, 

social e recreativa das pessoas e sobretudo concebidas com um carácter criativo”. 

Para Ortiz (2008, online), “não existe, portanto, sociedade sem cultura”. A cultura 

está atrelada a diversas dimensões do cotidiano que constitui a sociedade como um 

todo, tais como a educação, a ciência, a política, bem como a economia.  

Partindo deste princípio, o plano de desenvolvimento cultural deve ser 

elaborado com o objetivo de buscar novos meios de participação dos cidadãos. Ortiz 

(2008) complementa a ideia, dizendo que o desenvolvimento cultural relaciona-se 

como conhecimento e a aprendizagem e para tanto, algumas práticas voltadas à 

infraestrutura são fundamentais para promover a disseminação da cultura, tais como 

bibliotecas públicas, museus ou centros de cultura. Porém, “a dimensão educativa 

subjacente ao projeto sociocultural deve fomentar o espírito crítico, estimular a 

criatividade, a capacidade de expressão, deverá ser um processo de aprendizagem 

e de construção do conhecimento”. Para edificar um processo de alfabetização 

cultural, é essencial existir uma relação de proximidade entre a dimensão a cultura e 

a educação (NUNES, 2008, online).  

Santos (1996 apud CARVALHO, 2011) chama a atenção para a 

questão das diferentes culturas espalhadas em nível mundial, e especificamente a 

cultura que envolve pessoas de uma mesma localidade. Apesar de a globalização 

facilitar o acesso ao mesmo bem material tecnológico para pessoas de culturas 

distintas, estes são utilizados de maneiras diferentes, segundo a maneira de pensar 

e conforme os valores particulares de cada sociedade. Para exemplificar este fato, 

Santos (1996) comenta que “um brasileiro que utiliza um telefone celular, por 

exemplo, não o faz com o mesmo significado que o faz um inglês, ou japonês” 

(SANTOS, 1996 apud CARVALHO, 2011). Nesse contexto, “o fato das pessoas 

consumirem os mesmos bens, participarem do mesmo mercado, estarem 

submetidas às mesmas leis econômicas não as uniformiza culturalmente, nem lhes 

dá a mesma identidade” (SANTOS, 1996 apud CARVALHO, 2011).  

Os recursos oferecidos pela Tecnologia da Informação aproximam 

pessoas separadas por fronteiras geográficas, aumentando a possibilidade de 
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relacionamento entre os povos, e dessa maneira, favorece a propagação da cultura 

local.  

2.2 EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

A educação, em seu amplo contexto, é fator essencial que contribui 

significativamente para o avanço de uma nação. Dessa maneira, promove o 

desenvolvimento nos aspectos econômico, social e cultural, desde que as práticas 

educativas incida adequadamente na comunidade. Conforme relata Souza (2012), 

através da educação, transforma-se pessoas, pois ela tem o poder de libertar, 

transformar, além de possibilitar o declínio das desigualdades sociais, favorece 

também o desenvolvimento econômico. Para tanto, é imprescindível que a educação 

de qualidade esteja ao alcance de toda população: 

 
A competição econômica, a globalização e o surgimento de uma civilização 
baseada no conhecimento fazem com que o papel fundamental da 
educação saia do plano da retórica, circule nos gabinetes de governo, 
invada as rodas de empresários e passe a integrar a agenda de todo 
cidadão (CAMARGO, 2008, online). 
 

Nos primórdios da educação, estudar era visto como um luxo, além de 

estar ao alcance de poucos. Em tempos contemporâneos, cada vez mais, a 

educação adquire maior nível de importância na vida das pessoas, além de ter se 

popularizado crescentemente. 

Camargo (2008, online) ressalta que os países que saltaram do status 

subdesenvolvido para desenvolvido, “são bons exemplos de uma transformação 

radical no cenário econômico mundial ao longo das últimas décadas: a revolução 

provocada pela educação”. Nestes países, a esfera educacional é tratada pelo 

governo com prioridade, e como fruto desta postura colhem um intenso 

desenvolvimento social. 

Haddad (apud CAMARGO, 2008, online) reforça que a educação é 

elemento primordial para o desenvolvimento de uma sociedade e, portanto, faz toda 

diferença no cotidiano de uma nação, “porque é uma dimensão da vida em 

sociedade que afeta todas as demais. Incide sobre a qualidade da representação 

política, a distribuição de renda, o desenvolvimento econômico e a justiça social”. 
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Especificamente, iniciativas que envolvem a educação refletem no 

desenvolvimento econômico, conforme aponta Souza (2012), investimentos 

destinados a atividades voltadas ao desenvolvimento e a pesquisa em áreas de alta 

tecnologia, como empresas, institutos, centros de pesquisa e universidades, bem 

como iniciativas ao ensino profissionalizante e tecnológico representam o maior 

combustível para o desenvolvimento econômico, pois o retorno deste investimento 

se dá respectivamente através da geração de empregos, além de fomentar o 

desenvolvimento de tecnologias nacionais que impulsionam diretamente a economia 

brasileira.  

Bruno (2011, online) chama a atenção para a importância da educação 

ao vasto processo de reprodução da classe trabalhadora, que “implica em manter 

em condições de trabalhar não só os que estão na ativa, mas aqueles que se 

encontram no exército de reserva, e mais, implica produzir as novas gerações para 

que o circuito do capital não se interrompa”:  

 
Além disso, para melhor compreendermos a relação existente entre 
educação e desenvolvimento econômico, cabe destacar que na mais-valia 
relativa o aumento do tempo de trabalho excedente resulta da passagem do 
trabalho simples para o trabalho complexo, o qual equivale a um múltiplo do 
trabalho simples executado em idêntica fração de tempo, constituindo, 
portanto, um acréscimo de tempo de trabalho despendido, ou seja, de valor 
produzido (BRUNO, 2011, online).  
 

Quanto mais se utiliza tecnologia para produzir determinado produto, 

menor é seu custo de produção, aumentando então seu valor agregado. No mundo 

empresarial capitalista, prevalece o interesse da força de trabalho mais qualificada, 

com vistas a explorar também sua capacidade de raciocínio e criatividade do capital 

intelectual (BRUNO, 2011).  

 
A partir do modelo industrial, a substituição do trabalho humano pelas 
máquinas tornou-o cada vez mais imaterial e acentuou o caráter cognitivo 
das tarefas, mesmo na indústria, assim como a importância dos serviços na 
atividade econômica (DELORS, 2008, online). 
 

Delors (2008) relaciona a necessidade de qualificação profissional à 

economia das sociedades assalariadas que se desenvolveram ao longo do século 

XX. No modelo industrial, o trabalho humano tornou-se mais imaterial ao ser 

sobreposto pelas máquinas, proporcionando crescimento ao setor de serviços na 

atividade econômica.  
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Entretanto, o modelo industrial foi apenas o marco para o crescimento 

da demanda pela qualificação profissional. No setor de trabalho contemporâneo, 

conhecido por modelo pós-industrial, torna-se evidente a necessidade de 

profissionais não apenas qualificados, mas, com competência pessoal de aprender a 

fazer: 

 
Aprender a fazer não pode, pois, continuar a ter o significado simples de 
preparar alguém para uma tarefa material bem determinada, para fazê-lo 
participar no fabrico de alguma coisa. Como consequência, as 
aprendizagens devem evoluir e não podem mais ser consideradas como 
simples transmissão de práticas mais ou menos rotineiras [...] (DELORS, 
2008, online). 
 

A transição entre a era industrial e a era do conhecimento, provocou 

mudanças no esforço do trabalho. Pois, na sociedade industrial demandava-se 

esforço físico, portanto, menos complexo quando comparado ao esforço intelectual, 

que passou a ser comtemplado na sociedade do conhecimento.  

Na sociedade do conhecimento prevalece a demanda tecnológica, que, 

tende a ser cada vez mais crescente e, como consequência deste processo, as  

tarefas simples passam a ser mais complexas, pelo fato de exigir maior esforço 

intelectual:  

 
Essa passagem do trabalho simples para o trabalho complexo só pode 
ocorrer mediante inovações tecnológicas, de tal forma que o acréscimo de 
valor produzido se conjuga com o aumento global da produtividade, 
diminuindo o valor de cada unidade produzida [...] apenas o acréscimo das 
qualificações decorrente de uma formação mais complexa do trabalhador 
permite a introdução de inovações e garante que se trabalhe eficazmente 
com elas, viabilizando os ganhos de produtividade (BRUNO, 2011, online).  
 

Por outro lado, diante de situações em que apenas se estende a 

jornada de trabalho ou somente a intensifica sem a presença de inovações 

tecnológicas, estas situações consistem em um aumento do trabalho simples, 

porém, neste caso não existe aumento da produtividade, portanto é perceptível um 

quadro de estagnação da economia e, até mesmo, um congelamento dos sistemas 

educativos (BRUNO, 2011).  

A empregabilidade é elemento enfatizado pelos especialistas em 

desenvolvimento econômico. Para Neri (2008), a chance de ficar desempregado 

diminui à medida que aumentam os anos dedicados à educação.  

Conforme ilustrado no Gráfico 1, a taxa de empregabilidade, a 

educação e  a renda do cidação são elementos que crescem de maneira atrelada. O 
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pesquisador destaca que a interrupção da educação – aos 9 anos de estudo, 

conforme exibido no Gráfico – causa reflexos na renda salarial, bem como na taxa 

de ocupação. A educação continuada é tão importante que “os salários dos 

universitários pós-graduados são 544% superiores aos dos analfabetos com as 

mesmas características sócio-demográficas e a chance de ocupação 422% maior” 

(NERI, 2008, online).   

 

Gráfico 1 – Retorno Educacional por Anos de Estudo - 2007 

 
Fonte: NERI, 2008, online. 

 

O fator que chama a atenção no Gráfico 1 é que a educação, sendo 

interrompida no 9º ano de estudo, provoca uma queda no salário e na taxa de 

ocupação, de tal maneira que a pessoa com menos de 9 anos de estudo, tem menor 

risco de desemprego e renda salarial próxima ou até maior do que aquelas que 

rompem o estudo no 9º ano. No entanto, a renda e a empregabilidade começam a 

subir no momento em que os estudos são retomados gradativamente. 

Analisando criticamente os dados do Gráfico 1, o salário de R$ 

4.100,00 ainda é baixo, considerando que para atingir esta faixa salarial foram 

necessários 17 anos de estudo. 

Segundo Souza (2012) são visíveis os reflexos da educação no 

desenvolvimento econômico, sendo ela a base que proporciona perspectiva de 

melhores condições de vida à população, pois, no mundo capitalista, quanto maior o 

poder aquisitivo da população, maior a quantidade financeira movimentada por ela: 
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Tabela 1 – Impactos Trabalhistas da Educação 2007 (1) 

 
Fonte: NERI, 2008, online. 

 

A partir de uma análise da Tabela 1, observa-se a distância existente 

entre os analfabetos e os pós-graduados nos elementos: taxa de ocupação, salário, 

salário-hora, enquanto a jornada semanal está bem próxima. É evidente o impacto  

que a educação causa na vida da população, em relação ao risco de 

desemprego, remuneração salarial, entre outros, enquanto a diferença da jornada 

semanal de trabalho é relativamente baixa entre em relação ao analfabeto e os 

universitários. Entretanto, a população que ocupa o nível de educação fundamental 

e médio tem jornada de trabalho semanal maior do que os demais.   

 

Tabela 2 – Impactos Trabalhistas da Educação 2007 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de NERI, 2008, online. 
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“Analisando hoje a população em idade ativa, o crescimento do salário 

chega a 15,07% por cada ano adicional de estudo (variando de R$ 402 para aqueles 

sem instrução a R$ 5.027 para os que tem 18 anos de estudo) e a taxa de ocupação 

cresce 3,38%” (NERI, 2008, online).  

Com base nos dados da Tabela 2, observa-se uma crescente 

remuneração salarial, relacionada ao salário do trabalho principal, e ao salário por 

hora. No entanto, ambos estão atrelados a cada ano de estudo concluído.  Porém, 

chama-se a atenção os dados listados no 5º, 6º e 9º ano de estudo, que apontam 

que uma pessoa com educação interrompida neste período, tem salário inferior a 

outras pessoas com 4 anos de estudo.  

Este retrocesso salarial também ocorre quando a educação é 

interrompida com 10 anos de estudos, pois, uma pessoa com 10 anos de estudo, 

tem salário inferior aquelas que estudaram 8 anos.  

Souza (2012, online) destaca que “por muitos anos a educação era 

exclusividade das camadas mais favorecidas economicamente, o que propiciou a 

estratificação social, que compromete o desenvolvimento econômico”. Portanto, no 

ponto de vista econômico, é primordial a universalização da educação de maneira a 

atingir especialmente a população mais pobre que compõe a sociedade.  

 
Os baixos salários recebidos pelos pais levam os jovens a trabalhar mais 
cedo, afastando-os da escola, ou dificultando sobremaneira o processo de 
aprendizagem dos que conseguem frequentá-la. Disso resulta o 
comprometimento das qualificações de amplos segmentos da classe 
trabalhadora. Esses jovens, quando se inserem no mercado de trabalho, 
são capazes apenas de realizar trabalho simples (BRUNO, 2011, online). 
 

De fato, o trabalho simples é menor remunerado, que por sua vez exige 

menor qualificação educacional, ao contrário do trabalho complexo que exige maior 

esforço intelectual, portanto, existe apenas uma maneira para que se consiga 

desempenhar trabalhos complexos: através da educação qualificada. Portanto, no 

caso do indivíduo pobre, que não tem acesso à educação, há uma tendência deste 

cidadão em permanecer na pobreza e, consequentemente, constituir uma família de 

baixa renda, e, com poder aquisitivo precário, todos terão baixa qualidade de vida.  

Comenta Neri (2008) que “os estudiosos do crescimento e os da 

desigualdade tem nos convencido, mais e mais, da importância da escola na vida 

das nações e das pessoas”. O autor reforça que o fator principal que determina a 

renda é a educação. 
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2.2.1 Educação Corporativa e Desenvolvimento 

Com o advento da evolução tecnológica, bem como o surgimento da 

sociedade do conhecimento, a qualificação profissional passou a ser mais exigente 

no mercado dos negócios. Nesse contexto, os ambientes organizacionais se viram 

obrigados a contratar profissionais qualificados. Porém, diante da carência destes no 

mercado, as empresas não tiveram outra saída a não ser investir na capacitação de 

seus funcionários. Com objetivo de suprir a falta de capital humano qualificado, que 

impede a empresa de crescer e se desenvolver economicamente, nasce então a 

Educação Corporativa.  

Visando à sobrevivência sustentável e o destaque no mundo dos 

negócios, e não importando o porte ou ramo de atividade, toda empresa tem 

necessidade de crescer e se desenvolver economicamente. Para tanto, é 

fundamental a mão-de-obra qualificada. É, neste momento, que a educação se faz 

essencial no meio corporativo. 

Crema (2013) defende que a solução para o problema da falta de 

profissional qualificado consiste em destinar cada vez mais investimentos em 

Educação Corporativa. A autora complementa que esta iniciativa deve advir não 

somente por parte das empresas, mas também a partir dos colaboradores. Por fim, a 

autora destaca que a educação corporativa é impactante no crescimento das 

pessoas, das empresas e do país, sendo ela na modalidade presencial ou à 

distância. 

Nesse contexto, a qualificação profissional causa impactos positivos no 

ponto de vista organizacional, bem como favorece a qualidade de vida do cidadão 

trabalhador. A empresa ganha, pois, a partir do capital intelectual enriquecido, é 

possível ter maior poder competitivo que acarreta no crescimento e desenvolvimento 

econômico, e este por sua vez reflete na economia local. Entretanto, o aumento do 

porte da empresa tende a causar acréscimo do quadro de funcionários, resultando 

no crescimento da empregabilidade, fator fundamental para o desenvolvimento da 

sociedade. Os reflexos positivos são visíveis também no ponto de vista do cidadão 

trabalhador, pois, quanto maior é a qualificação do funcionário, aumenta também a 

chance do mesmo ser promovido dentro da empresa. A promoção ocorre no aspecto 

intelectual que acarreta em melhores condições de trabalho e na elevação da auto-
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estima humana. No aspecto econômico, este cidadão passa a ser mais bem 

remunerado aumentando sua renda familiar, e diante de um mundo capitalista, o 

cidadão portador de maior recurso financeiro tem melhores condições de investir na 

sua própria qualidade de vida e na da sua família, através de investimentos na 

saúde, na educação, na segurança, moradia, transporte, entre outros requisitos 

aliados à qualidade de vida.  

No ponto de vista de desenvolvimento local, a empregabilidade é fator 

primordial na promoção do desenvolvimento econômico, social e cultural, contudo, é 

perceptível a existência de empregos no mercado empresarial, assim como também 

há pessoas desempregadas, enquanto a verdadeira deficiência consiste na 

formação do profissional competente.  

Nesse contexto, é possível concluir que a esfera educacional como um 

todo, promove o desenvolvimento econômico, social e cultural da sociedade, 

inclusive a Educação Corporativa.  

2.2.2 Ensino Superior e Desenvolvimento 

Segundo Rolim e Sierra (2009), cada vez mais a função do ensino 

superior é reconhecido como elemento principal e essencial na promoção do 

desenvolvimento local. O surgimento da era do conhecimento, bem como os efeitos 

da globalização chamou a atenção das empresas para a busca de inovações, nas 

quais estão conectadas ao poder intelectual do capital humano. Todavia, “[...] o 

aprendizado é o ponto de partida para a inovação” (ROLIM; SIERRA, 2009), 

portanto, a universidade é vista como ator fundamental e ativo no desenvolvimento 

do conhecimento, na qual se aplicam habilidades intelectuais do indivíduo que, por 

sua vez, é aplicada no ambiente corporativo que, por fim, oferece condições 

competitivas para a empresa.  

Rolim e Sierra (2009) afirmam que de fato o aprendizado é responsável 

por proporcionar desenvolvimento capaz de provocar transformações significativas 

nas habilidades do ser humano ou de uma corporação. No entanto, tal aprendizado 

é idealizado além do acréscimo de informações, atingindo o processo de interação 

entre o que é conhecido sobre determinada situação e o que é perceptível como 

novo nessa situação: 
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O principal pressuposto da Teoria do Capital Humano é o de que as 
pessoas com um elevado nível de instrução são mais produtivas e recebem 
um salário mais elevado, o que significa que os diplomados de ensino 
superior receberiam salários mais elevados do que os diplomados de outros 
níveis de ensino, devido ao fato de garantirem uma produtividade mais 
elevada. No plano coletivo, consequentemente, o investimento na elevação 
dos níveis educacionais da população traduz-se, necessariamente, num 
maior desenvolvimento econômico (ALVES, 2005, online). 
 

Na prática, nota-se que nas regiões onde se concentram as 

universidades renomadas, sobressaem-se a inovação e a tecnologia. No entanto, 

estas regiões tendem a atrair o desenvolvimento, aproveitando da oferta de mão-de-

obra qualificada que as universidades disponibilizam ao mercado, além de ter 

condições de atrair outras empresas da mesma cadeia produtiva. A partir desta 

realidade, constata-se que o desenvolvimento gera desenvolvimento.  

Rolim e Sierra (2009, online) concluem que:  

 
[...] a educação superior cumpre um papel relevante no processo de 
desenvolvimento econômico, cultural e social dos países e, principalmente, 
das regiões. De fato, a dimensão regional passa a ter uma importância 
capital na medida em que o ambiente regional/local é tão importante quanto 
a situação macroeconômica nacional na determinação da habilidade das 
empresas em competir numa economia globalizada, ou seja, a 
disponibilidade dos atributos regionais/locais (conhecimento, habilidades, 
etc.) influirá fortemente na decisão locacional das empresas, o que faz das 
universidades regionalmente engajadas peças-chave das regiões onde 
estão inseridas. 
 

Como exemplo próximos a Franca-SP, existem: a UFSCAR, situada 

em São Carlos-SP, a UNICAMP localizada em Campinas-SP, a USP com sede em 

São Carlos-SP e também em Ribeirão Preto-SP. No entanto, a cidade de Franca-SP 

também tem condições de atrair o desenvolvimento local através da inovação e 

tecnologia, pelo fato de possuir universidades instaladas, como o UNI-FACEF, a 

UNIFRAN, entre outras instituições de ensino superior. 

2.3 E-LEARNING E DESENVOLVIMENTO 

Diante da relevância que a educação assume para o desenvolvimento 

da sociedade em diversos aspectos, abrangendo a esfera econômica, social e 

cultural, a tecnologia vinculada à aprendizagem se expande na intenção de distribuir 
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o conhecimento para toda população dispersada pelo universo, em uma velocidade 

jamais testemunhada pela humanidade até então.  

A universalização do acesso à educação é fator primordial para o 

desenvolvimento de uma sociedade. No entanto, a expansão dos recursos 

tecnológicos, bem como sua acessibilidade, por parte da população em geral, 

principalmente aos indivíduos com poder aquisitivo menor, favorece 

consideravelmente o desenvolvimento populacional. 

 
Por meio da tecnologia, a educação tornou-se mais democrática e atrativa 
para as novas gerações, que vivem plugadas na internet e são capazes de 
absorver o grande fluxo de informações que a globalização oferta 
diariamente. Para as empresas, o e-Learning [...] permitiu a contratação e 
formação de novos talentos, garantindo assim seu crescimento e a geração 
de novos empregos (CREMA, 2013, online).  
 

A cada evolução tecnológica relacionada aos meios eletrônicos, é 

perceptível seu reflexo positivo no mundo educacional. Contudo, a partir da recente 

modalidade da Web 3.0, surgiram inúmeras expectativas em vários aspectos, 

especialmente no âmbito educacional:  

 
Partindo da premissa de que o ser humano necessita constantemente 
renovar os seus conceitos, está surgindo uma nova forma de interatividade 
entre usuário e internet: A Web Semântica (ou Inteligente). A construção de 
uma internet mais inteligente caminha devagar, mas pode provocar uma 
revolução (MÜLLER, 2011, online). 
 

A expansão dos meios eletrônicos é dotada da capacidade de agir na 

disseminação da aprendizagem bem como aponta para um futuro promissor na 

expansão do conhecimento. “Cabe repassar então, o potencial existente que não 

deixa de fazer parte das novas tecnologias, tanto para a ampliação do conhecimento 

como para o desenvolvimento de regiões” (BRAIDA; COLCHETE FILHO; 

MAYAMONTEIRO, 2005, online). 

A educação em si, independente da maneira pela qual é veiculada, 

promove o desenvolvimento dos indivíduos, seja no âmbito econômico, social ou 

cultural. Nesse contexto, o e-Learning se destaca como veículo motor da educação, 

e consequentemente, do desenvolvimento do local. 

O levantamento bibliográfico e os dados explorados neste capítulo 

ampliaram a visão sobre dois fatores relevantes que fomentam o desenvolvimento: a 

educação e a tecnologia. A educação é algo que nunca atinge o fim. O 

conhecimento é ilimitado. Ambos devem fazer parte do plano de vida de cada 
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indivíduo. A tecnologia é um recurso que tem se expandido constantemente, e, cada 

dia mais, deixa evidente sua contribuição para a educação. 

Portanto, quanto mais conhecimento disponibilizado ao alcance dos 

indivíduos, maior chance ele tem de se desenvolver e contribuir para 

desenvolvimento. Dessa maneira, o e-Learning é plausível nos ambientes 

acadêmicos, por ser capaz de unir a educação e a tecnologia, e a partir desta 

junção, proporciona influência direta no desenvolvimento da sociedade como um 

todo.   
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3. E-LEARNING E O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA-SP  

Neste capítulo, são apresentadas as técnicas e o método da pesquisa, 

bem como a coleta e a análise dos dados da pesquisa de campo. Junto à 

abordagem teórica e metodológica, é apresentada a descrição da amostra, bem 

como os resultados apurados na pesquisa de campo aplicada aos proprietários ou 

principais gestores e aos demais colaboradores de empresas do setor de Tecnologia 

da Informação de diversos portes, da cidade de Franca/SP.  

Também é abordado o vínculo das aplicações de e-Learning voltadas 

ao ambiente corporativo, segundo a realidade das empresas de Franca-SP. 

Especificamente, são exibidos dados levantados sobre a utilização do ensino 

corporativo, por meio dos recursos eletrônicos, abordando a influência destes no 

desenvolvimento das empresas na localidade onde elas atuam.  

3.1 E-LEARNING E O DESENVOLVIMENTO NAS EMPRESAS DE FRANCA-SP 

A cidade de Franca-SP está localizada na região nordeste do Estado 

de São Paulo e conta, atualmente, com 318.640 habitantes, com densidade 

demográfica de 605,681 km2 (IBGE, 2010). Trata-se de um município concentrador 

de indústrias voltadas para a fabricação de calçados, “o parque industrial de Franca 

possui atualmente 467 empresas que fabricam, em média, 35 milhões de pares de 

calçados por ano” (SALES, 2012, online). Portanto, destaca-se como polo de 

desenvolvimento local, em que a indústria calçadista predomina entre os setores 

econômicos locais. Dessa maneira, o setor calçadista atrai outras atividades 

econômicas que pertencem a sua cadeia produtiva.  
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Gráfico 2 – Produto Interno Bruto (Valor Adicionado) 

 
Fonte: IBGE, em parceria com Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias 

Estaduais de Governo e Superintendência de Zona de Franca de Manaus – 
SUFRAMA, 2010, online.  

 

Conforme ilustrado no Gráfico 2, o setor de serviços se sobressai em 

relação aos demais setores que compõem a economia local desta cidade, seguido 

do setor industrial, que também se destaca entre os demais. Pelo fato de a indústria 

calçadista dominar a economia local, a prestação de serviços tende a oferecer 

serviços especializados voltados a suprir as necessidades destas indústrias. 

Nesse contexto, fazem parte da pesquisa de campo deste trabalho, 

empresas da área de Tecnologia da Informação que atuam como prestadoras de 

serviços para outras empresas de diversos segmentos. 

O segmento de prestação de serviços em TI foi escolhido pela 

potencialidade que ele tem, para oferecer em prol do desenvolvimento local. Além de 

demandar qualificação e atualização do conhecimento constantemente voltado para 

o capital intelectual corporativo, exigindo que estas empresas, bem como os 

profissionais de TI, busquem meios que facilitam a disseminação do conhecimento. 

Também as demandas sociais, no tocante à tecnologia para facilitar e garantir o 

bem-estar da comunidade. 

Entende-se por empresas do segmento de TI, aquelas que atuam na 

função de desenvolvimento de software, assistência técnica em hardware, 

provedores de datacenter, entre outras atividades relacionadas à informática. 
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3.2 MÉTODO DE PESQUISA 

Os próximos tópicos exibem a forma prática pela qual a pesquisa foi 

realizada, desde os primeiros passos, passando pelo método utilizado na coleta e 

análise de dados, bem como a descrição da amostra e, por fim, os resultados 

alcançados.  

3.2.1 Método de Coleta de Dados 

Os primeiros passos da pesquisa envolvem a realização de um 

levantamento bibliográfico de caráter exploratório, pois, de acordo com Gil (1999, 

p.43) “as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de problemas 

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”, além de 

envolver levantamento bibliográfico e documental: 

 
Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 
visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de 
pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 
explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 
operacionalizáveis (GIL, 1999, p.43).  
 

Nesse contexto, a presente pesquisa explora os elementos e-Learning 

e MOOC aplicados ao ambiente corporativo, suas relações com a literatura sobre o 

desenvolvimento local, bem como seus reflexos no desenvolvimento onde atuam.  

O levantamento de dados inicial ocorreu por meio do recolhimento de 

dados secundários sobre educação corporativa, e-Learning e MOOC como forma de 

propagação do conhecimento, além de ser investigada a contribuição do e-Learning 

e do MOOC em prol da educação corporativa. Especificamente, é investigada a 

definição conceitual de MOOC, sua origem, sua finalidade, suas características, as 

principais iniciativas existentes, seu impacto nos processos de e-Learning, bem 

como sua contribuição ou possibilidade de contribuição social, econômica e cultural. 

Neste momento também é averiguado os fundamentos de desenvolvimento local nos 

aspectos econômico, social e cultural.  
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O levantamento teórico explora diversas fontes, preferencialmente 

publicações realizadas nos últimos anos, especificamente em livros de leitura 

corrente, publicações periódicas, artigos científicos, teses, dissertações, jornais e 

revistas acadêmicas.  

Além do levantamento bibliográfico, a pesquisa se estende à coleta 

dados externos por meio de questionário e entrevista, que são realizados, a partir da 

abordagem qualitativa, bem como analisados qualitativamente. A pesquisa de 

campo investiga os critérios e a forma porque as empresas utilizam o e-Learning 

corporativo. Também são levantados dados perceptíveis aos entrevistados que 

apontam a contribuição ou a possibilidade de contribuição do e-Learning e do 

MOOC em prol da educação continuada dos colaboradores, bem como seus reflexos 

ou possibilidades de impacto na promoção do desenvolvimento econômico, social e 

cultural do local. 

Visando melhor organização do questionário, este é dividido em 4 

partes, conforme Anexo A. Na parte A, são recolhidas 7 perguntas que identificam o 

entrevistado, e é destinada para todos os respondentes, sem exceção. A parte B, é 

formada por 11 perguntas gerais, e são destinadas para todos os respondentes, 

independentemente da função exercida. A parte C, constituída por 8 perguntas, trata 

de questões específicas para proprietários e gestores. E por fim, 2 perguntas 

contemplam a parte D, que é especificamente voltada para os funcionários.  

O questionário estruturado é constituído por 28 perguntas que são 

distribuídas da seguinte maneira: 6 perguntas abertas, 19 perguntas fechadas, 

sendo de única e múltiplas escolhas, e por fim, 3 perguntas fundamentadas em 

ordem de preferência da escala Likert de 5 graus, sendo o grau 1 atribuído para a 

opção “Não concordo totalmente“ e o grau 5 para a opção “Concordo totalmente”, 

conforme apresentado no Quadro 2 a seguir: 

Quadro 2 – Escala Likert de 5 graus 

Grau Descrição da opção 

1 Concordo totalmente 

2 Concordo parcialmente 

3 Indiferente 

4 Discordo parcialmente 

5 Discordo totalmente 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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O questionário foi implementado no formato de formulário eletrônico 

(Anexo A), e disparado aos respondentes via e-mail, após ser avaliado numa versão 

pré-teste e sofrer alguns ajustes.  

A pesquisa de campo se amplia à entrevista em profundidade, com 

alguns gestores de organizações de TI estudadas, acontece pessoalmente e de 

maneira individual, com duração variada entre 20 e 30 minutos. Este tempo inclui a 

contextualização do trabalho, bem como a gravação da entrevista. A apresentação 

do tema e dos objetivos propostos, seguidos da exposição dos assuntos abordados 

nas questões marcou o início de cada entrevista.  

As entrevistas individuais foram guiadas por um roteiro de entrevista 

(Anexo B). A abordagem do roteiro aliada à gravação das entrevistas ocorreu entre 6 

e 10 minutos, sendo realizadas com 3 participantes, sendo que 2 dos entrevistados 

já participaram da pesquisa, via questionário eletrônico. A entrevista ocorreu na 

própria empresa selecionada, mediante agendamento prévio, com o proprietário ou 

principal gestor. Para conduzir a entrevista, foi utilizado um roteiro impresso e as 

respostas foram registradas por meio de um gravador de áudio. As questões da 

entrevista são semi-estruturadas e abertas.  

Os relatos colhidos nas entrevistas foram transcritos na íntegra (Anexo 

C), separados e classificados. Em seguida, passaram por uma análise de conteúdo 

realizada pelo método manual, por meio da elaboração de categorias de análise e, 

em seguida, de temas, baseados no sentido semântico e contextual dos discursos 

dos entrevistados. 

3.2.2 Descrição dos Participantes 

O público da pesquisa envolve duas visões distintas, do empresário ou 

principal gestor e os colaboradores da própria organização.  

Para aplicação do questionário, foram selecionadas empresas de 

micro, pequeno e médio portes, do segmento de TI, localizadas na cidade de 

Franca-SP.  

Em primeiro momento, foi realizado contato telefônico com proprietário 

ou principal gestor de cada empresa, com finalidade de divulgar e expor os objetivos 
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da pesquisa, bem como convidá-los para participar, solicitando-os e-mails para 

enviar o link do questionário eletrônico.  

Em segundo momento, foram disparados e-mails com o link de acesso 

ao questionário, sendo que, o processo de amostragem ocorreu por meio da técnica 

não-probabilística, em outras palavras, os participantes foram selecionados por 

conveniência. 

Afirma Gil (1999, p. 99) que o universo da pesquisa consiste em “[...] 

um conjunto definido de elementos que possuem determinadas características”. 

Neste trabalho, o universo da pesquisa é composto por empresas de diversos 

portes, do segmento de TI, localizadas na cidade de Franca-SP. O porte das 

empresas é enquadrado de acordo com o faturamento anual, sendo as de médio 

porte conforme lei Nº 10.165, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000 e as de grande porte 

seguem os critérios da lei LEI No 10.165, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000.  

O motivo que justifica a opção pelo segmento de TI é o fato de existir 

cursos disponibilizados via MOOC que supostamente vão ao encontro das 

necessidades de Educação Corporativa destas empresas. Além da curiosidade em 

investigar, especificamente neste segmento, como as opções de e-Learning estão 

sendo utilizadas e se o MOOC pode contribuir para a Educação Corporativa, 

segundo a percepção dos entrevistados.  

Entre as empresas que foram selecionadas para a pesquisa de campo, 

63 são associadas à ACIF – Associação Comercial e Industrial de Franca, e 10 

foram selecionadas por meio de contato estabelecido pela pesquisadora. 

A Tabela 3 ilustra o perfil dos respondentes. 

Tabela 3 – Respondentes do questionário eletrônico 

Perfil do respondente 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

(%) 

Proprietário ou principal gestor 12 36% 
Funcionários 21 64% 

Total 33 100% 

Fonte: elaborada pela pesquisadora. 
 

Quanto às entrevistas, foram aplicadas a partir de duas amostragens: o 

proprietário ou principal gestor e os colaboradores da organização. Pois, de acordo 

com as definições de Gil (1999, p. 100), amostra incide em um “subconjunto do 
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universo ou da população, por meio do qual se estabelecem ou se estimam as 

características desse universo ou população”.  

Os proprietários e/ou principal gestor foram escolhidos pelo fato de 

estarem diretamente envolvidos no processo de desenvolvimento do capital 

intelectual corporativo. Os demais funcionários foram selecionados para apurar, 

segundo suas percepções, qual a contribuição do e-Learning e do MOOC para o seu 

próprio desenvolvimento profissional, envolvendo os aspectos econômico, social e 

cultural. 

3.2.3 Método de Análise de Dados 

Para facilitar a compreensão dos resultados, as questões relevantes do 

questionário eletrônico foram ilustradas em tabelas e analisados qualitativamente. 

Afirma Minayo (1994, p. 21-22) que a pesquisa qualitativa aborda o 

“universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos”, em outras palavras, “a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo 

dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não 

captável em equações, médias e estatísticas”. 

Dessa maneira, as respostas colhidas via formulário eletrônico, bem 

como as falas obtidas na pesquisa em profundidade foram analisadas conforme a 

percepção e a expectativa dos entrevistados, que são promovidas pelos 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes que compõe a 

realidade de cada um. 

Para apurar os resultados de maneira qualitativa é utilizado o conceito 

e técnicas de análise de conteúdo. Pois, de acordo com Minayo (2000b), a análise 

conteúdo é um método comum aplicado no tratamento de dados coletados em 

pesquisas qualitativas. Através da análise de conteúdo, é possível compreender as 

relações entre diferentes realidades sociais e culturas distintas.  

Segundo Bardin (2004), a análise de conteúdo consiste num método 

empírico, baseado no tipo de fala mencionada durante a entrevista e no tipo de 

interpretação, com vistas a suprir os objetivos almejados. Em outras palavras, busca 

esclarecer o fato implícito por trás das falas mencionadas. Portanto, a partir da 
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análise de conteúdo é possível explorar os resultados da entrevista em 

profundidade. 

3.3 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados colhidos na pesquisa de campo, via formulário eletrônico e 

por meio das entrevistas em profundidade, foram agrupados e organizados em 

tópicos quanto ao perfil dos participantes, a utilização do e-Learning e do MOOC, 

bem como a percepção dos entrevistados sobre a contribuição de ambos para o 

desenvolvimento local. 

3.3.1 Perfil dos participantes  

Responderam o questionário eletrônico, 33 participantes, enquanto 3 

entrevistados contemplaram a entrevista em profundidade. No entanto, a análise dos 

dados apura o resultado de 36 respostas. 

A primeira parte do questionário eletrônico (Parte A) e da entrevista 

refere-se à identificação do entrevistado, e é destinada para todos os respondentes, 

sem exceção. 

Conforme ilustrado no Gráfico 3, dos 36 participantes da pesquisa de 

campo, 75% atuam no ramo de desenvolvimento de software, 16% prestam serviços 

de assistência técnica e 3% exercem atividades de consultoria em Tecnologia da 

Informação, call center e provedor de data center.  

Especificamente, as entrevistas em profundidade, foi composta por 3 

entrevistados, sendo 2 deles do ramo de  desenvolvimento de software, enquanto 1 

deles atua em provedor de data center.  
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Gráfico 3 – Ramo de atividade dos participantes da pesquisa de campo  

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

De acordo com o Gráfico 4, 64% dos respondentes expõem suas 

opiniões segundo visão de funcionário corporativo, somando 64% do universo da 

amostra. Enquanto 36% lançam suas opiniões a partir do ponto de vista de 

proprietário ou principal gestor do negócio.  

 
Gráfico 4 – Perfil profissional dos respondentes 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 
Especificamente, as entrevistas em profundidade foram aplicadas a 2 

funcionários e a 1 gestor.  
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A Parte C do questionário eletrônico contém questões específicas para 

os 12 respondentes que se identificaram como proprietários ou gestores. Portanto, 

não se aplicou aos 21 funcionários.   

Em relação ao tempo no mercado, observa-se que o tempo de 

mercado das empresas participantes da pesquisa eletrônica é superior a 1 ano de 

existência, enquanto não aparecem empresas com mais de 30 anos de mercado. 

Quanto ao porte das empresas, 59% se enquadram como micro, 33% 

são pequenas e 8% se identificaram como média ou grande.  

Considerando os resultados provenientes da pesquisa de campo, sobre 

os reflexos do e-Learning e do MOOC na lucratividade da empresa, os participantes 

acreditam que a educação veiculada pelos meios eletrônicos tem potencialidade de 

aumentar o faturamento, que consequentemente, elevará o porte da empresa.  

3.3.2 Utilização de e-Learning e do MOOC nas organizações  

A segunda parte do questionário eletrônico (Parte B) corresponde a 

questões gerais, que são comuns para todos os participantes, independentemente 

da função exercida. Estas questões abordam a utilização do e-Learning e do MOOC 

no ambiente corporativo. Estas questões foram abordadas somente no questionário 

eletrônico, não fizeram parte do roteiro de entrevistas em profundidade.  

Dos 33 respondentes do questionário eletrônico, 24% alegaram não 

utilizar e-Learning, além de pertencerem aos ramos de atividade: desenvolvimento 

de software e assistência técnica. Porém, 91% dos participantes se enquadram 

como desenvolvimento de software e assistência técnica. 

Os resultados da pesquisa de campo, via questionário, apontam que o 

conteúdo do e-Learning no ambiente corporativo é composto pela combinação de 

texto, vídeo, áudio, figuras e questionários interativos. Embora o uso seja mesclado, 

o texto um tipo de conteúdo é predominante, em relação aos outros citados. Dessa 

maneira, conclui-se que aulas dinâmicas, em formato de vídeo, podem ser 

exploradas na educação corporativa, pois conseguem prender mais a atenção do 

público, além de dispor ao usuário a vantagem de retomar determinada parte do 

vídeo para tirar dúvidas a qualquer momento, além de transmitir maior 

profissionalismo para o público-alvo. A substituição do ensino corporativo online 
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mesclado com presencial (b-Learning), é equilibrada, pois exatamente 50% dos 

usuários de e-Learning alternam entre capacitação eletrônica e presencial, enquanto 

os outros 50% mantém a aprendizagem apenas online ou apenas presencial. 

Embora ainda existam os conservadores que não abrem mão do ensino presencial, 

a acessibilidade e a velocidade da internet ganha confiança dos usuários, 

prevalecendo a tendência de expansão do ensino, através dos meios eletrônicos.  

Práticas de avaliação de cursos são utilizadas por 58% dos 

respondentes. A emissão de certificado na conclusão dos cursos foi marcada por 

63% dos respondentes.  

Analisa-se que os cursos via e-Learning estão sendo utilizados com 

seriedade no ambiente corporativo, pois ações como a avaliação, bem como a 

emissão de certificados, favorecem a qualidade dos cursos, além de contribuir para 

a credibilidade do e-Learning. 

Em relação ao tempo de utilização do e-Learning no ambiente 

corporativo, 58% afirmaram usufruir dos seus recursos num tempo entre 1 a 5 anos. 

As demais empresas, estão divididas em menos de 1 ano, de 6 a 10 anos e de 11 a 

10 anos. Portando, o e-Learning está sendo utilizado num tempo relativamente 

médio pelas empresas de TI de Franca-SP. 

A qualificação técnica, bem como o desenvolvimento comportamental 

relacionado à liderança, foram as finalidades que se destacaram entre as demais. 

Dessa maneira, 58% utilizam para a primeira finalidade e 17% utilizam para a 

segunda. Diante destes apontamentos, observa-se que a difusão da cultura 

empresarial é um fator com potencial a ser explorado, aproveitando os meios 

eletrônicos que estão ao alcance e a disposição no ambiente corporativo.  

Embora sejam esperados reflexos da capacitação interna no 

desempenho e na produtividade dos funcionários, 50% das respostas apontam que 

as empresas não utilizam métricas de desempenho e produtividade, que podem ser 

cruzadas com o e-Learning, enquanto 50% alegam a utilização destas métricas. 

Medir o desempenho e produtividade dos colaboradores, no segmento de TI, é 

relevante, pois diferentemente de outros segmentos, o tempo é a matéria-prima das 

empresas que atuam na prestação de serviços, portanto, a necessidade de 

administrar o tempo, compromete o sucesso da empresa.  

As métricas também consistem em maneira prática de comprovar os 

resultados dos cursos realizados via e-Learning. Os resultados destas métricas 
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podem ser aplicados no plano de carreiras e na promoção de cargos dos 

funcionários.  

Quanto ao público a que se destina o e-Learning corporativo, analisa-

se que este está sento aplicado a funcionários e clientes por meio de figuras, vídeos, 

textos, que são propagados via chat, e-mail e vídeo-aulas. No caso da aplicação em 

clientes, é comum a adoção dos recursos eletrônicos por parte da empresa que atua 

no desenvolvimento de software, para capacitar o cliente quanto ao uso do software 

comercializado. 

Através do resultado das respostas, na íntegra do questionário, 

analisa-se que as empresas que aplicam e-Learning a funcionários e clientes, 

simultaneamente, atuam especificamente em desenvolvimento de software. Este 

ramo de atividade exige qualificação contínua do quadro de colaboradores, bem 

como capacitação constante da empresa prestadora de serviços para o cliente, 

principalmente em casos de atualização da versão do software, ou sempre que um 

novo módulo no sistema é desenvolvido, em situações de substituição de funcionário 

da empresa cliente, entre outros. 

Na ausência do e-Learning, o modo presencial eleva os custos tanto 

para a empresa prestadora, quanto para o cliente contratante, bem como 

compromete a agilidade da capacitação, especialmente em casos em que o 

fornecedor e o cliente estão localizados em espaços geográficos distantes. 

Em relação à utilização do MOOC em prol da educação corporativa, a 

partir do Gráfico 5, observa-se que apenas 6% já utilizaram, enquanto 9% alegaram 

estar utilizando, porém o fator que chama a atenção é que 58% dos respondentes 

demostraram interesse em utilizar cursos via MOOC. Dessa maneira, conclui-se que 

a pesquisa despertou interesse para a utilização de MOOCs.  
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Gráfico 5 – Utilização do MOOC 
 

 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Nos Quadros 3 e 4, são tabulados os principais motivos que levou os 

aprendizes a optarem por cursos veiculados pelos meios eletrônicos. Estes dados 

foram classificados por categoria, que aponta o motivo que predominou no momento 

da escolha.  

A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 
reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios prevalente 
definidos. As categorias são rubricas ou classes, que reúnem um grupo de 
elementos (unidades de registro, no caso de análise de conteúdo) sob um 
titulo genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres 
comuns destes elementos (BARDIN, 2004, p. 111).  
 

Quadro 3 - Qual o motivo que o levou à utilização do e-Learning?  

Resposta Respostas dos participantes Motivo 
predominante 

1.  Flexibilidade de horário. Horário flexível. 
2.  Aprendizado, atualização, aperfeiçoamento, conhecimento, 

melhorar curriculum. 
Não especificado. 

3.  Logística, custo, praticidade, conteúdo.  Logística. 
4.  Otimização de tempo perdido em viagens para treinamento. Custo e logística. 
5.  Trabalho com e-learning desde 2003 como consultora e tutora. 

Só vejo vantagens na utilização. 
Não especificado 

6.  Na nossa cidade é difícil encontrar cursos interessantes na nossa 
área, e cursos on-line, além dos horários que podemos estudar, é 
de fácil entendimento e muitos são grátis. 

Horário flexível e 
custo. 

7.  Comodidade em estudar em qualquer horário; Maior 
disponibilidade de cursos e especializações. 

Horário flexível e 
maior diversidade 
de oferta. 

8.  Disponibilidade de horários (Posso fazer no horário que se 
adeque às minhas atividades cotidianas). Flexibilidade (Posso 

Horário flexível e 
logística. 
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utilizar a plataforma em qualquer lugar e a qualquer momento, 
sem deixar de lado minhas outras atividades). 

9.  Conhecimento. Não especificado 
10.  Facilidade e aproveitamento do tempo. Horário flexível e 

logística. 
11.  Proporcionar melhorias no campo profissional, buscar novos 

conhecimentos, diversificar praticas de estudo de forma dinâmica 
com disciplina e responsabilidade. 

Horário flexível. 

12.  Gostaria de aperfeiçoar meu aprendizado e acompanhar o 
crescimento do mercado relacionado à Tecnologia da 
Informação. 

Maior diversidade 
de oferta. 

13.  Pela facilidade de acesso e enorme quantidade de conteúdo Logística e maior 
diversidade de 
oferta. 

14.  Flexibilidade de horários. Horário flexível. 
15.  Facilidade e agilidade. Logística. 
16.  Flexibilidade nos horários e sem muita pressão. Horário flexível. 
17.  Capacitação. Não especificado. 
18.  Meu trabalho. Não especificado. 
19.  Exigência de treinamento como assistência técnica autorizada. 

A facilidade e oferta de cursos. 
Logística e maior 
diversidade de 
oferta. 

20.  Facilidade para acesso a capacitação: este tipo de treinamento 
permite que cada um seja treinado no melhor tempo disponível 
de cada um. Permite realizar treinamentos com custo reduzido. 

Logística, Horário 
flexível e custo. 

21.  Facilidade de acesso por ser algo que posso acessar pela 
internet de qualquer lugar em que eu estiver. 

Logística. 

22.  Facilidade de acesso a treinamentos que tenha conteúdo 
necessário, em tempo e local flexível e hábil. 

Logística e 
Horário flexível. 

23.  A concentração do conhecimento. Não especificado. 
24.  Necessidade de capacitação da Equipe conforme parceira 

disponibiliza os treinamentos 
Não especificado. 

25.  Não respondeu  
De 26 a 
33 

Não utiliza e-Learning  - 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

De acordo com a tabulação do Quadro 3, analisa-se que os principais 

motivos determinantes na escolha de capacitação via e-Learning  consistem em 

facilidade de transporte, flexibilidade de horário, seguido de custo e diversidade na 

ofertas de cursos.  

 

Quadro 4 - Qual o motivo que o levou à utilização do MOOC?  

Resposta Respostas dos participantes Motivo 
predominante 

1.  Variedade e qualidade de cursos disponíveis. Diversidade na 
oferta e 
qualidade.  

2.  Aprendizado, atualização, aperfeiçoamento, conhecimento - 
universidades renomadas de todo mundo (maior destaque no 
mercado e mais valorização para curriculum). 

Qualidade. 

3.  Alta qualidade do conteúdo. Qualidade.  
4.  Em 2003, já concluía na Facef minha graduação com a entrega Não especificado. 



104 

do TCC sobre Universidade Corporativa que já antecipava a 
utilização do e-Learning e já visualizava a utilização do MOOC. 

5.  Melhorar meu desempenho no trabalho sem ter a necessidade de 
deixar minha filha para ter que estudar. Horários flexíveis para 
adequar minha rotina. 

Logística e 
horário flexível. 

6.  Melhorar o desempenho e buscar novas fontes de aprendizado Não especificado. 
7.  Flexibilidade de horários. Horário flexível. 
8.  Meu trabalho. Não especificado. 
9.  A possibilidade de ter acesso a grandes cursos de renomadas 

instituições estrangeiras. 
Qualidade. 

10.  A facilidade em difundir o conhecimento Logística. 
11.  Ainda não utilizamos plenamente, pois há poucos cursos em 

português e são poucos temas que atendem a necessidade dos 
funcionários e empresa. 

Falta de cursos 
no idioma nativo e 
escassez em 
cursos úteis para 
a empresa.  

De 12 a 
33 

Ainda não o utilizamos  - 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

De acordo com a tabulação do Quadro 4, analisa-se que os principais 

motivos determinantes na escolha de capacitação, via MOOCs,  consistem na 

qualidade dos cursos pelo fato de surgirem do interior de universidades renomadas 

do mundo, seguido da facilidade de transporte, e da diversidade na ofertas de 

cursos. Apenas 1 respondente alega diversidade na oferta de cursos, em 

contrapartida, outro respondente alega escassez de conteúdo útil para a empresa, 

além do obstáculo de não existirem muitos cursos no idioma português. 

A Parte D do questionário corresponde a questões específicas para 

funcionários das organizações pesquisadas. Estas questões investigam se o 

incentivo pela formação via e-Learning e MOOCs partiu da empresa ou se foi 

iniciativa do funcionário.  

Analisa-se que as empresas incentivam mais a utilização do e-Learning 

em relação ao MOOC.  

De acordo com o levantamento teórico explorado no capítulo 1, o e-

Learning, quando comparado ao MOOC, apresenta maior diversidade de conteúdo, 

são mais populares no ambiente corporativo, pois existem há mais tempo no 

mercado, além de serem mais focados nas necessidades da empresa, enquanto o 

MOOC ainda é escasso de conteúdo, e pelo fato de originar do interior do ambiente 

acadêmico, tende a ser mais teórico, embora sua qualidade seja reconhecida.  
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3.3.3 Percepção quanto ao reflexo do e-Learning no desenvolvimento econômico, 
social e cultural 

Os dados colhidos na primeira etapa da pesquisa de campo, aplicada 

via formulário eletrônico, referente à contribuição dos recursos eletrônicos em prol do 

desenvolvimento, apontam para os seguintes resultados:  

Sobre a contribuição para o desenvolvimento econômico, analisa-se 

que, de um modo geral, os proprietários, gestores e funcionários das empresas de TI 

de Franca-SP, de fato, acreditam no potencial que os meios eletrônicos têm para 

refletir no desenvolvimento econômico. A educação em si é fator primordial que 

desencadeia o desenvolvimento, entretanto, os recursos eletrônicos facilitam a 

propagação do conhecimento, e dessa maneira, são evidentes seus reflexos no 

desenvolvimento econômico.  

O Gráfico 6 vai ao encontro do levantamento teórico abordado 

anteriormente em que é relacionado o nível de estudo com o aumento de salário, 

especificamente, o salário se eleva consideravelmente nos casos em que a 

graduação e a pós-graduação estão presentes. O mercado, no ramo de TI, exige 

profissionais qualificados, além de existir a necessidade de capacitação constante 

dos funcionários. Dessa maneira, os cursos eletrônicos vão ao encontro da 

necessidade de atualização da aprendizagem, além de dispor de flexibilidade de 

horários, baratear os custos destinados à capacitação do quadro de colaboradores, 

e ainda oferecem qualidade. 
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Gráfico 6 – Desenvolvimento Econômico (salários dos colaboradores).  
 
Considerando o âmbito do "Desenvolvimento Econômico", classifique 

as informações abaixo, de acordo com os critérios de concordância: [O e-Learning 
com uso de MOOC proporciona ou pode proporcionar melhores salários para os 
colaboradores.] 
 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Conforme ilustrado nos Gráficos 7 e 8, 67% dos respondentes 

concordam totalmente que o e-Learning e o MOOC influenciam no destaque da 

empresa no mercado, bem como contribui na lucratividade das organizações que 

fazem uso destas tecnologias. Enquanto de 27% a 30%, concordam parcialmente. 

Observando os Gráficos de 6 a 8, apenas de 3% a 6% não acreditam 

na capacidade de contribuição dos recursos eletrônicos, a favor do desenvolvimento 

no âmbito econômico. Porém, não discordam, ou seja, o e-Learning e o MOOC não 

contribuem, mas também não desfavorecem o desenvolvimento econômico.  
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Gráfico 7 – Desenvolvimento Econômico (destaque da empresa no 
mercado).  

Considerando o âmbito do "Desenvolvimento Econômico", classifique 
as informações abaixo, de acordo com os critérios de concordância: [A capacitação 
via e-Learning com uso de MOOC contribui ou pode contribuir para o destaque da 
empresa no mercado.] 

 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 
 
Gráfico 8 – Desenvolvimento Econômico (lucratividade da empresa).  
Considerando o âmbito do "Desenvolvimento Econômico", classifique 

as informações abaixo, de acordo com os critérios de concordância: [O e-Learning 
com uso de MOOC influencia ou pode influenciar a lucratividade da empresa.] 

 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
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Os dados levantados na segunda etapa da pesquisa, realizada por 

meio de entrevistas em profundidade (Anexo C), confirmam as opiniões colhidas via 

formulário eletrônico. Pois, unanimemente, os entrevistados apostam na capacidade 

de contribuição da Tecnologia da Informação em prol do desenvolvimento 

econômico. Embora qualquer tipo de capacitação, não somente cursos veiculados 

por meios eletrônicos, contribua para o desenvolvimento econômico das 

organizações, isto vale principalmente, no caso de prestação de serviços, pois, 

diante da inexistência de um produto físico a ser comercializado, é oferecido um 

produto imaterial, que é o conhecimento. Nesse contexto, o conhecimento passa ser 

o patrimônio da empresa, portanto, o conhecimento é adquirido através da 

qualificação, e quanto maior a qualificação da equipe, maior é o destaque da 

empresa no mercado.  

Entretanto, os meios eletrônicos vão ao encontro da demanda de 

capacitação rápida, pois facilitam o acesso à aprendizagem, principalmente pelo fato 

de estarem ao alcance de todos que acessam a internet. Nesse contexto, o e-

Learning e o MOOC se destacam como fonte que promove o conhecimento.  

O funcionário qualificado tende a ser mais produtivo nas tarefas 

rotineiras, gerando maior lucro para a empresa, e dessa maneira, a empresa têm 

condições de proporcionar maiores salários, portanto, a qualificação atrai o aumento 

salarial.  

Os recursos eletrônicos facilitam a aprendizagem, beneficiando a 

empresa, que reduz cursos com capacitação, evita o deslocamento físico do 

funcionário, entre outras vantagens. O funcionário também é beneficiado, pois tem 

condições de manter seu conhecimento atualizado constantemente, em horários 

flexíveis, sem necessidade de deslocamento e com custos reduzidos. De acordo 

com o levantamento teórico abordado anteriormente, os investimentos aplicados em 

qualificação ampliam as possibilidades de melhores salários do profissional. No caso 

do ramo de TI, a educação continuada alimenta a fonte de sobrevivência da 

empresa e do profissional que está exposto ao mercado.   

Sobre a contribuição para o desenvolvimento social, os resultados são 

ilustrados nos Gráficos de 9 a 11.  

Especificamente, em relação à redução do desemprego (Gráfico 9), 

52% dos respondentes alegaram concordar totalmente, enquanto 39% responderam 

que concordam parcialmente. Os resultados apontam uma proximidade relevante 
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entre as alternativas ‘concordo totalmente’ e ‘concordo parcialmente’. Dessa 

maneira, os recursos eletrônicos não contribuem expressivamente para a redução 

do desemprego.  

 
Gráfico 9 – Desenvolvimento Social (empregabilidade).  
Considerando o âmbito do "Desenvolvimento Social", classifique as 

informações abaixo, de acordo com os critérios de concordância: [As ações de e-
Learning com uso de MOOC contribuem ou podem contribuir para a redução do 
desemprego.] 

 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 
Os resultados colhidos na segunda etapa da pesquisa de campo 

coincidem com as respostas do questionário eletrônico, pois quando entrevistados 

em profundidade os participantes opinam que o e-Learning também se mostra 

relevante no aspecto do desenvolvimento social. Os cursos eletrônicos são dotados 

de vantagens que ampliam as oportunidades de qualificação. E, quanto maior a 

qualificação, menor é a chance de desemprego. O ambiente eletrônico populariza o 

acesso ao conhecimento, pois a pessoa que antes não tinha condições de estudar, 

por motivos diversos como: falta de tempo, dificuldade de locomoção, falta de 

condições financeiras, entre outros, aproveita do conteúdo disponível na internet, 

para suprir as necessidades de aprendizagem.  

Nesse contexto, o e-Learning e o MOOC são exemplos de fonte de 

conteúdo ao alcance de qualquer pessoa conectada à internet, sendo muitas vezes, 

oferecidos de forma gratuita ou com valor inferior aos cursos presenciais, além de 
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possibilitar a realização dos cursos sem custos com transporte, conforme a 

disponibilidade individual de horários.  

Em alguns casos a capacitação online apenas melhora a renda, porém, 

não é suficiente para impactar na desigualdade de renda do país.  

No entanto, em alguns casos, a capacitação online melhora a renda, 

porém, não é suficiente para refletir na desigualdade de renda, pois uma pessoa 

qualificada, através de curso eletrônico, tem condições de concorrer no mercado 

profissional com outra pessoa que cursou presencialmente.  

Quanto à desigualdade de renda (Gráfico 10), a alternativa ‘concordo 

parcialmente’ ultrapassa a alternativa ‘concordo totalmente’. Analisa-se que os meios 

eletrônicos nem sempre contribuem para a desigualdade de renda da população 

local. Este resultado é confirmado na entrevista em profundidade, pois, enquanto foi 

defendida a capacidade de contribuição do e-Learning e do MOOC, também foi 

ressaltado que os meios eletrônicos são apenas uma oportunidade do profissional 

melhorar a renda, porém, não e relevante ao ponto de impactar a desigualdade de 

renda da população.  

 
Gráfico 10 – Desenvolvimento Social (desigualdade de renda).  
Considerando o âmbito do "Desenvolvimento Social", classifique as 

informações abaixo, de acordo com os critérios de concordância: [Através de 
iniciativas via e-Learning com uso de MOOC é ou pode ser possível a redução da 
desigualdade de renda.] 

  

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
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Em contrapartida, o quesito acesso à informação e ao conhecimento 

(Gráfico 11), 67% afirmaram concordar totalmente, enquanto 21% alegaram 

concordar parcialmente. A distância entre as alternativas ‘concordo totalmente’ e 

‘concordo parcialmente’ soma-se 46%, que representa um valor relevante no 

resultado. Dessa maneira, é evidente que os recursos tecnológicos contribuem de 

maneira eficiente em prol da disseminação a informação e do conhecimento.  

 
 

Gráfico 11 – Desenvolvimento Social (democratização do acesso à 
informação e ao conhecimento).  

Considerando o âmbito do "Desenvolvimento Social", classifique as 
informações abaixo, de acordo com os critérios de concordância: [O e-Learning com 
uso de MOOC democratiza ou pode democratizar o acesso à informação e ao 
conhecimento.] 

 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Neste quesito, a entrevista em profundidade confirma os resultados do 

questionário eletrônico. 

Em relação à contribuição para o desenvolvimento cultural, os 

resultados são ilustrados nos Gráficos de 12 e 13.  

Analisa-se que o e-Learning e o MOOC são eficientes para a troca de 

cultura entre as pessoas, porém, os respondentes ficam inseguros ao afirmar a 

contribuição destes meios eletrônicos em prol da difusão da cultura da empresa.   
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Gráfico 12 – Desenvolvimento Cultural (cultura entre os sujeitos 
envolvidos). 

Considerando o âmbito do "Desenvolvimento Cultural", classifique as 
informações abaixo, de acordo com os critérios de concordância: [O e-Learning com 
uso de MOOC favorece ou pode favorecer a troca cultural entre os sujeitos 
envolvidos.] 

 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 
Gráfico 13 – Desenvolvimento Cultural (difusão da cultura da 

empresa). 
Considerando o âmbito do "Desenvolvimento Cultural", classifique as 

informações abaixo, de acordo com os critérios de concordância: [O e-Learning com 
uso de MOOC favorece ou pode favorecer a difusão da cultura da empresa.] 

 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
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Segundo a visão dos entrevistados, a partir do momento em que existe 

interação entre pessoas, nasce o relacionamento, que dá margem para a troca de 

cultura.  

O fato de os cursos estarem disponíveis na internet permite que 

pessoas de diferentes regiões ou até de países distintos compartilhem o mesmo 

conteúdo. Além disso, a maioria dos portais que dispõem de cursos online oferece 

ambiente de bate-papo, em que os usuários têm condições de trocar informações e 

conhecimento. 

A cultura adquirida externamente é transmitida para o ambiente interno. 

Esta propagação é evidente nos casos em que o funcionário busca conhecimento 

externo e transmite para os demais da equipe. Então, ele acaba influenciando as 

pessoas que estão ao seu redor.  

Propagar a cultura organizacional por meios eletrônicos é complexo. 

Porém se torna possível, caso o acesso aconteça de maneira universal, em outras 

palavras, toda equipe deve ser capacitada, sem exceção e de maneira uniforme, 

conforme a cultura da empresa, para que todos possam falar a mesma língua.  

Os meios eletrônicos oferecem condições de ser potencialmente 

aproveitados para difundir a cultura organizacional, por exemplo, vídeo-aulas podem 

ser produzidas com finalidade de explicar normas, funcionamentos da empresa, bem 

como comportamento e procedimentos internos a serem adotados em momentos 

delicados, entre outros. Dessa maneira, a cultura organizacional é nivelada para 

todos os funcionários, de forma justa, sem distinção alguma. 
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CONCLUSÃO 

Após a apresentação do levantamento teórico, seguido da exposição 

metodológica incluindo a análise dos dados que apura os resultados desta pesquisa, 

exibem-se as conclusões desencadeadas pelas questões e objetivos levantados no 

início do trabalho.  

Para contextualizar o assunto e-Learning corporativo, o levantamento 

teórico se estendeu a definições sobre: Educação Corporativa, Educação a 

Distância e e-Learning. Dessa maneira, a Educação Corporativa consiste em uma 

estratégia de gestão adotada pelas empresas, com vistas a sobreviver e/ou destacar 

mercado cada vez mais competitivo, oriundo da Era do Conhecimento, cuja 

sobrevivência e destaque no mercado exigem manter o quadro de colaboradores 

qualificados e com conhecimento atualizado constantemente. 

Paralelamente à demanda da EC, crescem os cursos via EaD, que 

consistem na disseminação do conhecimento, mediante a ausência do professor, 

não necessariamente com a utilização de recursos eletrônicos. Porém, através 

expansão da tecnologia, especialmente a partir da popularização da internet cada 

vez mais rápida e com maior qualidade, alavancam as possibilidades da 

aprendizagem a distância. No entanto, o conhecimento propagado pelos meios 

eletrônicos, dá origem a modalidade e-Learning, em outras palavras, entende-se 

como e-Learning, qualquer tipo de capacitação veiculada pelos meios eletrônicos.  

De fato, o e-Learning corporativo é consolidado a partir da Educação 

Corporativa, unida aos conceitos do e-Learning tradicional. Para classificar o e-

Learning como corporativo, é preciso analisar se o conteúdo ministrado é 

direcionado a suprir as necessidades da empresa.  

A diferença entre o e-Learning tradicional e o corporativo é que o 

primeiro expõe o conteúdo de maneira genérica, mais abrangente, e pode até 

envolver a necessidade da empresa, porém é projetado para um público 

generalizado, enquanto o segundo é constituído de cursos específicos, ao ponto de 

serem adaptados à cultura organizacional e à linguagem dos colaboradores, visando 

maior aproveitamento dos funcionários.  
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No e-Learning, prevalece o modelo interdisciplinar. Nesta modalidade, 

o professor exerce a função de fonte do conhecimento, dono da verdade, se 

enquadrando no perfil do docente tradicional.  

Também é relevante destacar que o e-Learning demanda necessidade 

contínua de letramento em novas tecnologias, pelo fato de a tecnologia se auto-

alimentar. Neste modelo, os procedimentos de avaliação e feedbacks são 

minimizados.  

Sobre o MOOC conclui-se que este se enquadra na modalidade de e-

Learning. Sua característica relevante consiste na popularização do conhecimento 

em massa, de maneira aberta por meio do ambiente totalmente online, embora, ele 

veicule o mesmo conteúdo que seria difundido em cursos presenciais. Em outras 

palavras, o conteúdo propagado reflete a verdade absoluta, pois, não desperta o 

lado questionador dos alunos.  Além de ser um curso despersonalizado, que 

prevalece a distância entre o transmissor e o receptor do conteúdo, ou seja, trabalha 

com sujeitos distintos, porém, com o mesmo conteúdo.  

Outro fator relevante é que os cursos via MOOC são oriundos do 

ambiente acadêmico. Trata-se de um projeto idealizado por universidades 

renomadas do mundo.  

O fato de o conteúdo ser gerado do interior das universidades 

cobiçadas por estudantes do mundo inteiro destaca esta modalidade de educação 

entre o e-Learning, pois, adquire confiança no conteúdo que tende a ser mais 

qualificado.   

Ao mesmo tempo em que o MOOC populariza o acesso ao 

conhecimento, ele causa exclusão digital, pois, até o momento, a maioria dos cursos 

via MOOC não estão disponíveis no idioma nativo de cada país. Dessa maneira, 

somente têm condições de usufruir do MOOC, aquelas pessoas com conhecimento 

suficiente no idioma inglês, embora, exista a possibilidade de traduzir os conteúdos 

conforme o idioma desejado.  

Para contextualizar o desenvolvimento local, o levantamento 

bibliográfico abrangeu o aspecto econômico, social e cultural.  

Conclui-se que o desenvolvimento econômico consiste no destaque da 

empresa no mundo dos negócios, sua maior lucratividade, que gera condições de 

aumento salarial para os colaboradores, além de possibilitar diversos tipos de 

investimentos. O salário digno proporciona a redução da pobreza e reflete na 
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qualidade de vida da pessoa, pois, a partir de um salário digno, há a implicação a 

diversas melhorias, tais como: condição habitacional, acesso à saúde, educação, 

lazer, alimentação, transporte, segurança, entre outros.  

Conclui-se que o desenvolvimento social é composto por fatores que 

refletem na redução do desemprego, no combate à igualdade de renda, bem como 

na democratização do acesso à informação e ao conhecimento e o desenvolvimento 

cultural é dotado de mudanças que proporcionam melhorias na maneira de viver da 

comunidade, envolvendo desde aspectos tecnológicos, organização econômica e 

política, até crenças e práticas religiosas.  

Os resultados apurados na análise dos dados provindos da pesquisa 

de campo apontam que, o e-Learning está sendo utilizado em prol da educação 

corporativa nas empresas do ramo de TI da cidade de Franca-SP.  

Porém, muitas empresas alegaram que ainda não utilizaram o MOOC. 

Contudo, os participantes da pesquisa, principalmente os proprietários e gestores, 

assumiram que esta pesquisa despertou o interesse pela utilização do e-Learning, 

bem como motivou pesquisas de cursos via MOOC com potencialidade de refletir na 

capacitação dos colaboradores da empresa.  

De fato, o e-Learning pode contribuir para o desenvolvimento de uma 

localidade, pelo fato de facilitar a disseminação do conhecimento, pois, o ambiente 

eletrônico é um meio com potencial relevante, que está a disposição das empresas e 

dos profissionais do mercado. Em outras palavras, os cursos online são dotados de 

vantagens que proporcionam maiores possibilidades de acesso ao conhecimento, 

por ser mais barato em relação aos cursos presenciais, além de eliminar as 

dificuldades de deslocamento e permitir a flexibilidade de horários, entre outras.  

Os MOOCs também têm condições de contribuir para o 

desenvolvimento local, com a característica de disseminar o conhecimento de nível 

superior. Pesquisas apontam que, quanto maior o grau de pós-graduação, 

relativamente, aumenta o salário do profissional.  

As ações de e-Learning corporativo que estão sendo adotadas no setor 

de TI na cidade de Franca-SP estão sendo utilizadas para capacitar funcionários e 

clientes, por meio de textos, figuras, vídeos, entre outros. Metade das empresas 

utilizam métodos para medir o desempenho e a produtividade do colaborador após a 

conclusão do e-Learning, além da emissão de certificados ser valorizada no 

ambiente corporativo.  



117 

Dentre as ações de e-Learning, observa-se que o MOOC pode ser 

utilizado no ambiente corporativo, pois, o ensino superior tem a finalidade de formar 

o profissional para o mercado de trabalho.  

A educação em si, é base de contribuição para o desenvolvimento de 

uma localidade, seja no âmbito econômico, social ou cultural. Portanto, quanto maior 

forem os meios de facilitar o acesso à educação, ampliam-se também as 

possibilidades de desenvolvimento.  

O e-Learning e os MOOCs levam ao desenvolvimento econômico, pois, 

o funcionário devidamente qualificado é mais produtivo nas tarefas diárias, portanto, 

digno de melhor salário. A qualificação profissional também reflete na qualidade dos 

serviços oferecidos pelas empresas, que a destaca no mercado, além de atrair a 

maior lucratividade.  

 Em termos do desenvolvimento social, os meios eletrônicos 

contribuem, porém, com menor intensidade, quando comparado ao desenvolvimento 

econômico. Pois, dependendo do ramo de atividade profissional, os cursos online 

são irrelevantes. Eles ampliam as possibilidades de qualificação, porém não são 

significativos ao ponto de impactar na desigualdade de renda da sociedade. Em 

contrapartida, é inquestionável a influência dos cursos eletrônicos, do ponto de vista 

de democratização do acesso ao conhecimento.  

Em relação ao desenvolvimento no aspecto cultural, os recursos 

eletrônicos têm potencialidade de contribuir na troca de cultura entre as pessoas, 

pois, a partir do momento em que é estabelecido um relacionamento, existe a troca 

de cultura entre os envolvidos. Os chats, fóruns e outros recursos oferecidos pelo 

ambiente eletrônico demonstram o exemplo de relacionamento não presencial. 

Porém, são mais complexos de ser utilizado na disseminação da cultura da 

empresa.  

Conclui-se que, de fato, o e-Learning e os MOOCs contribuem para o 

desenvolvimento local. Porém, representam maior influencia no âmbito econômico 

do que no social ou no cultural.  
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LIMITAÇÕES DA PESQUISA E TRABALHOS FUTUROS  

Esta pesquisa se limitou pela dificuldade de acesso à relação de 

empresas do segmento de TI de Franca-SP em tempo hábil, bem como a 

impossibilidade de adquirir uma lista mais atualizada das empresas, com 

informações mais integradas e completas, tais como: relação por porte, quantidade 

de funcionários, receita, tempo de mercado, entre outras. 

Devido à potencialidade que este trabalho apresenta, abrem-se 

possiblidades de estudos futuros sobre a implementação da EC e do e-Learning, 

especificamente no mercado de TI da cidade de Franca-SP:  

Quais os recursos aplicados no processo de utilização da EC e do e-

Learning? 

Como estas empresas estão gerenciando o e-Learning? 

Como as capacitações acontecem? Em qual local e horário?  

Quais os tipos de incentivos são oferecidos, em termos de promoção 

ao aprendizado?  

A capacitação é contemplada no plano de carreira e/ou na política de 

cargos e salários?  

Quais os investimentos aplicados nos últimos anos?  

Existem métricas institucionalizadas que medem o desempenho e a 

produtividade do funcionário? 

Ainda pode-se investigar outras questões voltadas para o 

desenvolvimento do mercado de TI de Franca:  

Como está a realidade segundo os aspectos do desenvolvimento 

econômico, social e cultural?  

Como está à oferta e a procura de mão-de-obra qualificada no mercado 

de TI de Franca-SP?  

Como está a relação da Educação e Desenvolvimento local?  

Qual o retorno educacional, taxa de ocupação e jornada semanal de 

trabalho por anos de estudo?  

Quais os reflexos da EC e do e-Learning e no Desenvolvimento de 

Franca-SP? 
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As empresas entrevistadas têm quanto da sua receita oriunda da 

cidade de Franca-SP?  

Das empresas que utilizam ou já utilizaram MOOC, como foi ou como 

está sendo a utilização?  

Das empresas que pretendem utilizar MOOC, almejam realizar algum 

tipo de investimento?  
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ANEXOS 

ANEXO A 

Questionário eletrônico aplicado em: funcionários, gestores e 
proprietários.   
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ANEXO B 

Roteiro de Entrevista em Profundidade realizada com gestores e proprietários  

  

Questões sobre desenvolvimento no âmbito econômico 
1) A capacitação corporativa via e-Learning e MOOC contribui ou pode contribuir para o destaque da empresa no mercado? 
 

2) O e-Learning e o MOOC influenciam ou podem influenciar a lucratividade da empresa? 
3) O e-Learning e o MOOC proporcionam ou podem proporcionar melhores salários para os colaboradores? 

 
Questões sobre desenvolvimento no âmbito social 

4) As ações de e-Learning e de MOOC contribuem ou podem contribuir para a redução do desemprego? 
5) Através de iniciativas via e-Learning e MOOC é ou pode ser possível à redução da desigualdade de renda? 
6) O e-Learning e o MOOC democratizam ou podem democratizar o acesso ao conhecimento? 

Questões sobre desenvolvimento no âmbito cultural 
7) O e-Learning e o MOOC favorece ou pode favorecer a troca cultural entre as pessoas? 
8) O e-Learning e o MOOC favorecem ou podem favorecer a difusão da cultura da empresa? 
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ANEXO C 

Transcrições de Entrevistas em Profundidade realizada com gestores e proprietários  

Para contextualizar a entrevista, foi retomado o conceito do desenvolvimento no âmbito Econômico, Social e Cultural. 

Tendo em vista a amplitude do termo desenvolvimento, resume-se: 

 
[...] à redução da pobreza, à elevação dos salários e de outras formas de renda, ao aumento da produtividade do trabalho [...] o 
aperfeiçoamento das condições de trabalho, à melhoria das condições habitacionais, ao maior acesso à saúde e à educação, 
aumentos do acesso e do tempo de lazer, à melhora da dieta alimentar e à melhor qualidade de vida em seu todo envolvendo 
condições de transporte, segurança e baixos níveis de poluição em suas várias conotações[...] (MAIA, 2006, online).  
 

As questões interrogadas abordam o e-Learning corporativo, que consiste na capacitação dos funcionários através de 

cursos veiculados por meio dos recursos eletrônicos. E o Massive Open Online Course (MOOC), que consiste em cursos online, 

de nível superior, oferecidos por universidades renomadas de todo o mundo, e abertos ao alcance de qualquer sujeito conectado à 

internet. 

Segundo sua visão de gestor(a), você acredita que:  

Questões sobre desenvolvimento 
no âmbito econômico 

Falas 

9) A capacitação corporativa via e-
Learning e MOOC contribui ou 
pode contribuir para o destaque 
da empresa no mercado? 

 

Sim, porque a capacitação que o funcionário adquire reflete no destaque dele na empresa aumentando 
também sua produtividade nas tarefas diária. Entretanto, o funcionário produtivo contribui para a 
produtividade da empresa, proporcionando condições para aumentar a carteira de clientes. Além de a 
empresa se destacar no mercado, ela tem condições de oferecer uma qualidade diferenciada nos serviços 
prestados. (1) 
 
Sim, acredito, porque, pelo fato de o mercado atual ser competitivo, não somente o mercado de informática, 
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o diferencial que podemos apresentar para os nossos clientes é o conhecimento, e principalmente, no nosso 
caso, de empresas que vivem de prestação de serviços, como não temos um produto físico pra vender, o 
que vendemos são os nossos serviços, o destaque no mercado só é possível por meio da qualificação dos 
funcionários. (2) 
 
Sim, tem muito a contribuir, porque, na área de TI é preciso estar em constante evolução, portanto é preciso 
sempre participar de cursos. E, as vezes deslocar o funcionário para fazer curso presencial é complicado, 
portanto, para a educação corporativa, o e-Learning e o MOOC são muito importantes. (3) 
 

10) O e-Learning e o MOOC 
influenciam ou podem influenciar 
a lucratividade da empresa? 

Sim, conforme mencionado na pergunta anterior, se o funcionário investir neste tipo de capacitação, ele 
amplia seu conhecimento e a empresa pode contar com o nível de qualificação que o funcionário tem, e 
automaticamente a empresa vai produzir mais em função da qualificação que o funcionário dispõe, 
chegando a elevar seu lucro. (1) 
 
Claro. Conforme dito na questão anterior, sendo a empresa prestadora de serviços, ela vende conhecimento 
para os clientes. Se a gente não tiver onde buscar esse conhecimento podendo ser via MOOC ou e-
Learning, como será possível vender serviço? Então, eles influenciam, e muito... (2) 
 
Com certeza, porque com funcionários capacitados, a empresa se torna mais competitiva perante outras que 
não tem profissional capacitado, portanto, quando mais profissional capacitado melhor, e uma forma de 
capacitar o funcionário é através de meios online, que permitem aprender a distância. (3) 
 

11) O e-Learning e o MOOC 
proporcionam ou podem 
proporcionar melhores salários 
para os colaboradores? 

 

Sim, quanto mais capacitação, maior é a chance de conseguir destaque na empresa. Se o funcionário quiser 
investir nesta modalidade de capacitação, não somente nestas modalidades, mas qualquer tipo de 
investimento em qualificação amplia o seu desempenho. E, sendo a empresa mais lucrativa, ela tem 
condições de aumentar os salários.  
Nesta empresa, o funcionário é reconhecido pela sua capacidade desenvolvida, portanto, quanto maior 
conhecimento, maior é a valorização, especificamente, maior o salário do funcionário. (1) 
 
Em qualquer empresa, o nível de conhecimento que a pessoa tem é o que faz ela ter melhor salário. Não 
basta chegar no patrão e dizer que você merece um aumento, é preciso ter motivos para justificar o ganho 
de salário. E, o motivo que faz você ter maior salário é a produtividade ligada ao conhecimento. Inclusive, 
nesta empresa, o funcionário qualificado é diferenciado do não qualificado, eu sou um caso de exemplo... (2) 
 
Sim, indiscutivelmente, pois, a remuneração é vinculada a melhor capacitação. Não é possível, por exemplo, 
um estagiário ser bem remunerado, pois ainda é carente de qualificação. (3) 
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Questões sobre desenvolvimento 
no âmbito social 

 

12) As ações de e-Learning e de 
MOOC contribuem ou podem 
contribuir para a redução do 
desemprego? 

Com certeza, pois atualmente o acesso à internet está facilitado. Hoje a internet é uma ferramenta de fácil 
acessibilidade, proporcionando condições para a maioria das pessoas adquirirem este tipo de capacitação. 
Por conta disso, as pessoas que antes não tinham condições de fazer aula presencial, por causa de 
locomoção ou algum outro motivo, agora podem fazer esse tipo de formação. E, aumentando as condições 
da pessoa se formar, consequentemente, pode reduzir a taxa de desemprego. A internet possibilita que a 
pessoa estude em casa e adquira maior conhecimento ampliando seu curriculum. Se as pessoas 
conscientizarem da chance que elas têm de conseguir curso e formação, este caminho é essencial para a 
redução da taxa de desemprego. (1) 

 
Sim, claro, hoje até para funções que não exijam conhecimento, por exemplo, até o auxiliar de limpeza ou 
algo do gênero, é selecionado via concurso, ou seja, é dependente de conhecimento. (2) 
 
Não. Depende da área, pois existem profissionais de determinadas áreas, que fez cursos e não conseguem 
emprego. Em algumas áreas é mais fácil de conseguir emprego. (3) 
 

13) Através de iniciativas via e-
Learning e MOOC é ou pode ser 
possível à redução da 
desigualdade de renda? 

Sim, pois a pessoa que não antes não tinha condições de fazer aula presencial e faz aula online, ela pode 
se igualar com outra pessoa que faz curso presencial, e se destaca tanto quanto a outra. O que importa é a 
vontade de cada um, porém fornece condições para se igualar a outra. (1) 
 
Sim, conforme dito anteriormente. Um problema que o Brasil enfrenta hoje é a infraestrutura, pois há vaga 
no mercado de trabalho e não tem profissional qualificado para preencher, por exemplo, engenheiro, 
pedreiro ou outro cargo da construção civil... 
Portanto, o conhecimento pode sim diminuir a desigualdade, além de ajudar o país crescer. Segundo 
experiência vivenciada em curso semipresencial, o curso presencial ainda tem peso maior, porém o e-
Learning e o MOOC não são desprezáveis, eles são importantes, mas, a troca de informações 
pessoalmente, ainda é insubstituível, com melhor aproveitamento. (2) 
 
Não. É apenas uma oportunidade para a pessoa melhorar a renda. A tecnologia está aberta a todos, então, 
o profissional que busca se aperfeiçoar não chega ao ponto de causar desigualdade de renda em relação a 
outro profissional que não utiliza os meios eletrônicos. Portanto, apenas melhora a renda, e não é suficiente 
para impactar na desigualdade de renda. (3) 
 

14) O e-Learning e o MOOC 
democratizam ou podem 
democratizar o acesso ao 

Conforme dito anteriormente, hoje, todo mundo tem internet, ela é uma ferramenta extremamente importante 
a favor da formação e do conhecimento, pois, ela possibilita realizar curso de outro país, além de possibilitar 
o acesso a pessoas sem condições financeiras de frequentar cursos presenciais. Além da comodidade de 
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conhecimento? poder estudar sem sair de casa, a flexibilidade de horário facilita muito. Só não estuda quem não quer. (1) 
 
Sim, porque até mesmo pessoas sem condições de pagar um curso, ou de frequentar uma faculdade, se ela 
tiver computador com internet, ela pode adquirir conhecimento, basta ter força de vontade. (2) 
 

Questões sobre desenvolvimento 
no âmbito cultural 

 

15) O e-Learning e o MOOC 
favorecem ou podem favorecer a 
troca cultural entre as pessoas? 

Sem dúvida, porque se a pessoa faz curso com outra pessoa de outro país com culturas diferentes, existe a 
troca ideias, de informações profissionais. Além da troca de conhecimento profissional é possível adquirir 
conhecimento para vida pessoal. (1) 
 
Pode, porque pelo fato do conteúdo estar disponível na internet, permite que pessoas de várias cidades, 
vários estados, ou até de vários países, possam realizar o mesmo curso, com possibilidade de gerar a troca 
de cultura entre si. (2) 
 
Sim, a partir do momento em que existe interação entre as pessoas, está ocorrendo a troca de cultura, 
independente de essa interação ser online ou presencial, cria-se um relacionamento e automaticamente 
acontece a troca de cultura. (3) 
  

16) O e-Learning e o MOOC 
favorecem ou podem favorecer a 
difusão da cultura da empresa? 

Em âmbito empresarial é mais complexo. Porém, é possível sim, desde que todos os profissionais da 
mesma empresa façam, mas se a ideia não for compartilhada, dificilmente a cultura da pessoa será 
influenciada, ou seja, não adianta um único receber capacitação cultural. O resultado é mais provável se a 
empresa oferecer cursos com foco cultural para todos, sem exceção, pois todos falarão a mesma língua, ou 
em casos de os gestores participarem das capacitações e transmitir para toda equipe. (1) 
 
Sim, um caso de exemplo pode ser a empresa criar seu próprio método de capacitação de funcionários 
fazendo vídeo-aulas sobre a maneira que devem ser os treinamentos, sobre funcionamento do sistema, 
sobre comportamento do funcionário dentro da empresa e com os clientes, além da vantagem de nivelar o 
aprendizado dos funcionários, dá direitos iguais, pois oferece capacitação padronizada para todos, sem 
distinção alguma. De fato, o e-Learning e o MOOC ajuda difundir a cultura da empresa, de maneira 
plausível, sendo de modo uniforme. (2) 
  
Sim. Porque a partir do momento em que o funcionário adquire conhecimento, ele transmite este para o 
ambiente de trabalho. Então ele acaba influenciando a pessoa que está a sua volta, como nos casos em que 
o funcionário faz um curso e repassa para os demais da equipe. Portanto, a cultura adquirira externamente, 
é transmitida para o ambiente interno.  

 


