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RESUMO 
 
 
 
O presente estudo interdisciplinar trata de uma pesquisa qualitativa de cunho 
exploratório que investiga as contribuições e dificuldades que a implantação do e-
learning desencadeou no sistema educacional do Instituto Presbiteriano Mackenzie. A 
metodologia utilizada foi a qualitativa exploratória, pela qual busca-se a todo o momento 
nos municiar de dados por meio de consultas e análise de documentos da empresa, 
questionários a funcionários-alunos e entrevistas a gestores da Instituição. O referencial 
teórico em que se pautou a análise está fundamentado nos pressupostos da Sociedade 
do Conhecimento, Educação à Distância e Cultura Organizacional. Os resultados 
apontam mudanças de atitudes nos gestores e funcionários, aperfeiçoamento na 
formação das pessoas envolvidas, aumento significativo na abrangência e na 
frequência do programa de treinamento e desenvolvimento e serve de estímulo para 
outras áreas na implantação de novos cursos à distância. Pôde se aferir que apesar 
destas contribuições, depara-se com um cenário em que a estrutura tecnológica e 
humana necessita ser ampliada. O trabalho constatou, por fim, que há necessidade de 
inserção de um programa de conscientização junto à liderança posicionando o valor da 
modalidade e-learning, de capacitação em massa aos funcionários, a fim de familiarizá-
los com o ambiente virtual de ensino e aprendizagem – Moodle e, a formalização de 
políticas que reforcem e incentivem a participação nos cursos on-line. Essas 
necessidades são fatores decisivos para a consolidação do e-learning no Instituto 
Presbiteriano Mackenzie. 
 

Palavras-chave: Educação Corporativa; Educação à Distância; Tecnologias da  
Informação e Comunicação; e-learning; Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem: 
Moodle. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 
This interdisciplinary study is an exploratory qualitative research that investigates the 
contributions and difficulties that the deployment of e-learning provided in the 
educational system in the Mackenzie Presbyterian Institute. The methodology used was 
qualitative exploratory, for which at all times we equip of  data through consultation and 
analysis of company documents, questionnaire to student employees, interviews with 
managers of the institution. The theoretical reference that guided the analysis is based 
on the assumptions of the Knowledge Society, Distance Education and Organizational 
Culture. The results indicate changes in the attitudes of managers and staff, improving 
the training of persons involved, a significant increase in scope and frequency of training 
and development program and serving as a stimulus to other areas in the 
implementation of new distance learning courses. It Could infer that despite these 
contributions, we are faced with a scenario in which the human and technological 
infrastructure needs to be expanded. The study found, finally, there is need for inclusion 
of an awareness program with the leadership positioning the value of e-learning mode, 
the mass training to employees in order to familiarize them with the virtual environment 
for teaching and learning - Moodle, and the formalization of policies that strengthen and 
encourage participation in online courses. These needs are decisive factors for the 
consolidation of e-learning in the Mackenzie Presbyterian Institute. 
 
 
Keywords: Corporate Education, Distance Education, Information and Communication 
Technologies, e-learning, Virtual Environment for Teaching and Learning: Moodle. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

O treinamento sempre teve um papel significativo a desempenhar em qualquer 

empresa bem-sucedida. Na atual sociedade, a velocidade e a quantidade de 

informação e de conhecimento que é gerada a cada dia é um diferencial neste século. 

Neste contexto, as organizações precisam de funcionários que possam aprender a 

aprender, que trabalhem colaborativamente e disponibilizem o seu conhecimento em 

prol da instituição. Deparando-se com os desafios atuais de mudanças constantes e 

uma necessidade insaciável de conhecimento, as organizações têm adotado o 

aprendizado apoiado pelas tecnologias de informação e comunicação como um meio 

de acompanhar o ritmo. Constata-se também que embora a sala de aula tenha um 

papel importante a desempenhar, ela não pode ser o único ou mesmo meio para 

fornecer instrução aos seus funcionários.  

Logo que ingressei na área de treinamento e desenvolvimento do Instituto 

Presbiteriano Mackenzie - IPM, já com experiência na área de Gestão de Pessoas há 

mais de 15 anos, sendo responsável por elaborar cursos presenciais e à distância, 

programas e soluções em aprendizagem e gestão do conhecimento, observei que o 

Programa de Desenvolvimento de Conhecimento e Competências não contemplava a 

modalidade e-learning. Os cursos da área de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) 

eram todos oferecidos na modalidade presencial. Em razão disso, as unidades fora da 

sede Itambé-SP enfrentavam diversas dificuldades para serem contempladas pelo 

programa, uma vez que, para a participação de seus colaboradores era necessário o 

deslocamento de professores do campus Itambé-SP para os campi Alphaville-SP, 

Campinas-SP, Rio de Janeiro e Brasília. Paralelamente a essa experiência, exercia 

atividade de docência do Ensino Superior. 

A atuação na área de Recursos Humanos aliada à área educacional fez surgir o 

interesse pelas tecnologias de informação e comunicação (TIC) na Educação 

Corporativa.  
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Diante deste diagnóstico, a área de Treinamento e Desenvolvimento do Instituto 

Presbiteriano Mackenzie (IPM) em parceria com a Coordenadoria de Ensino à Distância 

(Ce@d) da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no decorrer de 2010, implanta-se o 

primeiro curso realizado à distância de atualização profissional  pelo ambiente virtual de 

aprendizagem da instituição Mackenzie, o Moodle para os campi São Paulo (Alphaville, 

Campinas e Higienópolis), Rio de Janeiro e Brasília. 

Para a criação, o desenvolvimento e a realização desse curso foi necessário 

estabelecer uma parceria entre a área de Treinamento e Desenvolvimento do Instituto 

Presbiteriano Mackenzie - IPM e a Coordenadoria de Ensino à Distância (Ce@d) da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), unindo assim a parte institucional do 

Mackenzie à sua parte educacional. Desde então, essa parceria tem contribuído 

efetivamente para o desenvolvimento de outros cursos e-learning.  

Sob essa perspectiva e, observada a parceria para oferecer cursos de 

atualização aos seus funcionários por meio de ambiente virtual de ensino e 

aprendizagem, surgiu uma inquietação sobre os impactos das TIC na Educação 

Corporativa Mackenzie. A partir disso, constituiu-se o objetivo de pesquisa: identificar as 

contribuições e dificuldades que a introdução do e-learning desencadeou no sistema 

educacional corporativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, bem como, em seus 

funcionários da Universidade. 

Para tornar mais específico e manejável o objeto de estudo, este trabalho foi 

dividido nos seguintes itens: No capítulo 1 aborda-se o cenário atual econômico, 

educacional e a emergência da formação no Brasil e, a contribuição da gestão de 

pessoas na implantação da Educação Corporativa. Trata-se também da importância da 

educação corporativa para as empresas e o papel da tecnologia no processo de 

aprendizagem contínua. Posteriormente, no capítulo 2, relata-se como a sociedade do 

conhecimento tem alterado a forma de viver e conviver e os impactos das TIC nos 

meios de comunicação web 2.0. Trata-se também de como a tecnologia impactou a 

sala de aula até chegar a EAD – e-learning. No último capítulo descreve-se os cursos 

on-line oferecidos pela área de treinamento e desenvolvimento, bem como, a análise e 

interpretação de dados das entrevistas realizadas e questionários aplicados. Por fim, na 

conclusão, apontam-se as contribuições e os limites do estudo. 
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1.1 Justificativa 
 
 
Considerando-se que a informação, a comunicação e o conhecimento são os 

principais recursos estratégicos e agentes transformadores da sociedade atual, o tema 

proposto para estudo, E-learning na Educação Corporativa, é relevante uma vez que 

contribui para ampliação do conhecimento e desenvolvimento de habilidades e 

competências de indivíduos que são, ao mesmo tempo, pertencentes e 

transformadores dessa sociedade, na qual estão inseridos.  

Na sociedade da informação, todos os indivíduos estão aprendendo a conhecer, 

a se comunicar, a ensinar; aprendendo a integrar o humano e o tecnológico; a integrar 

o individual, o grupal e o social, pois é sabido que conhecemos mais e melhor 

conectando, juntando, relacionando, acessando o nosso objeto de todos os pontos de 

vista, por todos os caminhos [...] possíveis: pela experiência, pela imagem, pelo som, 

pela representação (dramatizações, simulações), pela multimídia, pela interação on-line 

e off-line (MORAN, 2006).  

Estudos já realizados na área da educação indicam que aprendemos 20% 

daquilo que vemos, 40% daquilo que vemos e ouvimos, e 70% daquilo que vemos, 

ouvimos e fazemos. Se considerarmos junto a isso, o fato de que a utilização dos 

recursos nos ambientes virtuais de aprendizagem existentes na internet (correio, fórum, 

bate-papo, conferência, banco de recursos, etc.) permite integrar múltiplas mídias e 

recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações entre 

pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista 

atingir determinados objetivos (ALMEIDA, 2003a), nota-se, então, a importância de se 

criar um ambiente dentro das organizações que favoreça a aprendizagem, que desperte 

a disposição de aprender e compartilhar e que disponibilize informações e 

conhecimentos de maneira organizada, promovendo a interiorização dos conceitos 

construídos.  

Para Eboli (2004), a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem por parte 

das organizações tem impactado fortemente na maneira como as empresas atuam nos 

seus tradicionais centros de treinamento, mostrando-se muito eficazes em: 
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a) estimular as pessoas ao aprendizado contínuo;  
b) estimular as pessoas a se responsabilizarem pelo processo de 

autodesenvolvimento; 
c) favorecer o compartilhamento do conhecimento organizacional; 
d) fazer com que as pessoas aprendam mais sobre a o negócio da empresa; 
e) melhorar a comunicação interna e externa; 
f) ampliar a quantidade e a qualidade da rede de relacionamentos com toda a 

cadeia de agregação de valor, fornecedores, distribuidores, clientes, 
comunidades, etc; 

g) melhorar significativamente o serviço aos clientes;  
h) diminuir os custos com treinamento; 
i)    aumentar a produtividade.  
 
 

A fim de melhor compreender como se desenvolve a educação corporativa à 

distância, o suporte em ambientes virtuais de aprendizagem e as diversas metodologias 

adotadas, é importante especificar o significado de alguns termos frequentemente 

empregados como equivalentes, mas que possuem especificidades relacionadas à 

maneira como  esses ambientes são utilizados no processo educacional.  

  Para Almeida (2003a), educação on-line, educação à distância (EAD) e o e-

learning são termos usuais da área, porém, não são congruentes entre si. Educação à 

distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do 

local de trabalho, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, 

comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e 

administrativas especiais. Nesse sentido, o autor enfatiza alguns aspectos desta 

definição, sendo a educação à distância um estudo de: (a) aprendizado e ensino; (b) 

aprendizado que é planejado, e não acidental; (d) aprendizado que normalmente está 

em um lugar diferente do local de ensino; (e) comunicação por meio de diversas 

tecnologias. 

A EAD possibilita soluções de aprendizado que estão além dos paradigmas 

tradicionais de treinamento, de estímulo-resposta, representados pela concepção 

empirista e expressos pelo fornecimento de treinamento e instrução, como o Computer 

Based Training (CBT), o Web Basic Instructions (WBI) e o Web Basic Training (WBT). A 

EAD enfatiza a construção e a socialização do conhecimento, assim como a 

operacionalização dos princípios e fins da educação, de modo que qualquer pessoa, 

independentemente do tempo e do espaço, possa tornar-se agente de sua 

aprendizagem, devido ao uso de materiais diferenciados e meios de comunicação que 
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permitam a interatividade (síncrona ou assíncrona) e o trabalho 

colaborativo/cooperativo (SCHLEMER, 2005, p.30-31). 

A educação on-line, uma das modalidades de educação à distância, é realizada 

via internet, cuja comunicação ocorre de forma síncrona ou assíncrona. Tanto pode 

utilizar a internet para distribuir rapidamente as informações, como pode fazer uso da 

interatividade propiciada pela internet para concretizar a interação entre as pessoas 

distantes uma das outras com distintas modalidades comunicativas, como por exemplo, 

chat, fórum, entre outros.  

As tecnologias digitais mais utilizadas nas atuais práticas de educação on-line 

são os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), os quais agregam uma das 

características da internet: a convergência de mídias em um mesmo ambiente. Os 

ambientes virtuais de aprendizagem envolvem não só um conjunto de interfaces para 

socialização de informação e de conteúdos de ensino e aprendizagem, mas também, 

sobretudo as interfaces de comunicação síncronas e assíncronas (SANTOS, 2010).  

A apropriação adequada dessas interfaces permite produzir conhecimentos em 

processo de autoria e criação. A autora postula ainda que o AVA seria como uma 

organização viva, na qual seres humanos e objetos técnicos interagem em um processo 

complexo que se auto-organizam na dialógica de suas redes de conexões. No entanto, 

caso os Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem (AVEA) sejam utilizados como 

um simples repositório de informação [...], com certeza não agregará nada de novo. No 

entanto, se os ambientes virtuais e dispositivos interativos forem utilizados para 

potencializar o diálogo, o trabalho e a aprendizagem colaborativa, poderemos alcançar 

o que sempre sonharam os educadores que defenderam a aprendizagem ativa (PEÑA; 

MASINI, 2010, p.58). 

Já o e-learning é uma modalidade de educação à distância com suporte na 

internet que se desenvolveu a partir das necessidades de empresas em relação à 

capacitação de seus funcionários, cujas práticas estão centradas na seleção, 

organização e disponibilização de recursos didáticos hipermediáticos. (ALMEIDA, 

2003a) 

Rosemberg (2008, p.76) define o e-learning como o uso de tecnologias da 

internet para criar e proporcionar um rico ambiente de aprendizado que inclui uma 
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gama extensa de recursos e de soluções instrucionais e informacionais com o objetivo 

de melhorar o desempenho individual e organizacional.. 

 Essa prática de e-learning recentemente adotada e realizada pelas 

organizações é potencializada e motivada por diversos fatores: alto custo do 

treinamento tradicional, limitações de ordem temporal ditadas por horários de trabalhos 

e por dificuldades de deslocamento, limitações geográficas, rapidez na mudança de 

conteúdo, alinhamento da comunicação, armazenamento e reutilização. 

(ROSEMBERG, 2008; MEISTER, 2005). 

Assim, com a importância das tecnologias de informação e comunicação, as 

organizações passaram a repensar a sua forma de desenvolver o conhecimento de 

seus colaboradores, a fim de que os empregados conheçam o retrato global da 

organização, tenham qualificações empresariais amplas, porém profundas, e estejam 

bastante afinados com a identidade e a missão estratégica da empresa. (MEISTER, 

2005) 

Nesse sentido, é importante compreendermos a importância das Universidades 

Corporativas (UC) como mudança cultural. Os termos universidade corporativa e 

educação corporativa são usados livremente como equivalentes, tendo como eixo 

central uma preocupação mais ampla e abrangente com a educação de todos os 

funcionários da empresa, utilizando-se do conceito de competências em todos os 

subsistemas de gestão de pessoas. Percebemos, dessa forma, uma mudança 

significativa em relação ao ultrapassado centro de T&D (EBOLI, 2004). 

A missão de uma UC consiste em formar e desenvolver talentos na gestão dos 

negócios, promovendo a gestão do conhecimento organizacional (geração, assimilação, 

difusão e aplicação) por meio de um processo de aprendizagem ativo e contínuo, tendo 

como objetivo principal a difusão, o desenvolvimento e a instalação das competências 

empresariais e humanas, consideradas críticas para o negócio. A UC é, sobretudo, um 

processo e uma mentalidade que permeia toda a organização, e não apenas um local 

físico de aprendizado. As empresas com universidades corporativas devem explorar 

diferentes maneiras de disseminar o conhecimento e as competências, criando e 

fortalecendo uma rede interna e externa de conhecimentos. Nesse sentido, a utilização 

da tecnologia transforma-se numa prática social saudável e moderna que permite unir o 
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universo técnico e cultural. Segundo Eboli (2004, p.199), “muitas das universidades 

implantadas pelas empresas não têm campus nem instalações físicas definidas. Muitas 

são virtuais, utilizando-se da tecnologia já disponível e propiciando a realização do 

aprendizado a qualquer hora e em qualquer lugar”.  

Nesse cenário, é fundamental para o sucesso das UC o investimento na 

aplicação de tecnologias no ensino, para que o conhecimento seja gerado e 

disseminado, uma vez que pode ser facilmente acessado por todos os colaboradores e 

stakeholders da organização. 

 

• Problema de pesquisa: Quais as contribuições e dificuldades que a 

implantação do e-learning proporcionam ao sistema educacional 

corporativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie e  a seus funcionários? 

 

A partir dessa pergunta, emergiram novos questionamentos que serão os 

elementos norteadores dessa  investigação, são eles: 

1. Quais foram as contribuições que a implantação do e-learning causou 

no setor de treinamento e desenvolvimento? 

2. Quais as dificuldades do setor de treinamento e desenvolvimento em 

implementar o e-learning? 

3. Quais vantagens e desvantagens que os funcionários do IPM encontram 

nos cursos oferecidos à distância?  

4.  Qual a contribuição do sistema educacional corporativo em estabelecer 

parceria com o sistema acadêmico da universidade no oferecimento de 

cursos à distância? 
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1.2 Método de Pesquisa 
 
 
Para a realização desta pesquisa, opta-se pela metodologia qualitativa 

exploratória. A pesquisa do tipo qualitativa exploratória segundo Godoy (2007, p.352-
53): 

[...] tem como objetivo central proporcionar maior familiaridade do pesquisador 
com um determinado fenômeno, buscando torná-lo mais explícito e reunir 
elementos que permitam o exame dos diferentes aspectos nele envolvidos. É 
possível dizer que um estudo de caráter exploratório possibilita que o 
pesquisador obtenha maior proximidade e experiência acerca de um 
determinado tema, auxiliando-o na formulação de hipóteses significativas para 
pesquisas futuras. 

 
A pesquisa qualitativa, ao contrário da quantitativa não se preocupa em 

enumerar ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico 

sofisticado no processo de análise dos dados. Nesse sentido, Godoy (2007, p.353) 

afirma: 
Em estudo qualitativo, o pesquisador parte de questões ou focos de interesse 
amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a 
obtenção de dados descritivos e narrativos sobre pessoas, lugares e processos 
interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 
procurando compreender os fenômenos, segundo a perspectiva dos sujeitos, ou 
seja, dos participantes da situação em estudo.  

 

A pesquisa qualitativa visa à coleta de dados descritivos, municiando de dados 

por meio de utilização conjunta de observação, depoimentos, documentação e 

instrumentos pelos quais os sujeitos serão observados e analisados por meio de um 

estudo de caso. No caso desta pesquisa, uma instituição educacional.  

É, portanto, uma instituição que adota os princípios da Educação Corporativa em 

seu contexto e utiliza a modalidade de Educação à Distância por meio da implantação 

do e-learning. Trata-se do Instituto Presbiteriano Mackenzie. 

O critério de escolha do Instituto Presbiteriano Mackenzie como objeto de estudo 

desta pesquisa baseou-se no fato de que sua área de Treinamento e Desenvolvimento 

implantou o modelo de ensino à distância on-line pela primeira vez para todos os seus 

colaboradores nas unidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília a partir de abril de 

2010.  

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, baseia-se nas observações, nos 

registros de documentos, nos questionários e nas entrevistas (APÊNDICES A e B) e 

nas experiências dos funcionários-alunos participantes dos cursos on-line ofertados até 
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o presente momento desta pesquisa: Outlook e Português para Todos. Ambos 

oferecidos pela parceria entre a área de Treinamento e Desenvolvimento do IPM e a 

Coordenadoria de Ensino à Distância da UPM. 

Sendo assim, os sujeitos desta pesquisa serão não só os gestores e funcionários 

envolvidos na implantação do e-learning do Setor de T&D do IPM, mas também, os 

gestores da Ce@d da UPM; bem como, os funcionários que participaram dos cursos 

Outlook e Português para Todos.  

Estabelecidos os sujeitos para coletar os dados, serão utilizados os seguintes 

instrumentos de pesquisa: 

• questionário aplicado aos alunos (APÊNDICE A); 

• entrevista realizada com os gestores (APÊNDICE B). 

 Quanto à coleta de dados, foi enviado questionário por e-mail para 67 alunos que 

participaram dos cursos on-line Outlook e Português para Todos , pelo qual se 

obtiveram 22 respostas. As entrevistas foram realizadas com 04 gestores e funcionários 

do T&D  e  01(um) gestor da Ce@d, ambos  envolvidos com a implantação do curso. 

Foram realizadas gravações, as quais estão transcritas posteriormente. 
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1.3 Campo de Investigação 
 

 

 Esta pesquisa terá como campo de investigação o Instituto Presbiteriano 

Mackenzie, que nos seus mais de 140 anos de história, consolidou-se como uma 

instituição confessional presbiteriana, que objetiva educar o ser humano, criado à 

imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania. 

 A história do Mackenzie teve início em 1870, em São Paulo, uma cidade em 

franco desenvolvimento econômico. Surgia uma escola de proposta inovadora chamada 

“Escola Americana” fundada por George Whitehikk Chamberlain e Mary Annesley. Em 

1952, a junção de quatro faculdades, com diversos cursos, muitos deles pioneiros no 

Brasil, constitui a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Passado mais de um século 

de sua origem, o Mackenzie transformou-se em uma Instituição de ensino completa que 

oferece aos seus alunos a possibilidade de cursar desde a educação infantil até o 

doutorado, cuja atuação ultrapassou os limites do campus Higienópolis - São Paulo.  

 Atualmente, o Instituto Presbiteriano Mackenzie possui além da sede Higienópolis 

(SP), mais quatro sedes: Alphaville (SP), Brasília (DF), Campinas (SP) e Rio de Janeiro 

(RJ). As sedes Higienópolis e Alphaville proporcionam o ensino desde a educação 

básica até o ensino superior. A unidade de Brasília dedica-se atualmente somente a 

educação básica e os campi Campinas e Rio de Janeiro oferecem o ensino superior.   

 A Universidade composta por 09 unidades universitárias oferece cursos de 

graduação, extensão, especialização, mestrado e doutorado. São mais de 30 cursos de 

graduação, 60 cursos de especialização, 10 cursos de mestrado, sendo 08 acadêmicos 

e 02 profissionais, além de 07 cursos de doutorado, todos reconhecidos pela 

CAPES/MEC.  

 A plataforma Moodle, ambiente virtual de ensino e aprendizagem, é utilizada pela 

Universidade para a realização de algumas disciplinas da graduação com alto índice de 

dependência e para a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico on-line da pós-

graduação, além de acesso a materiais acadêmicos e referências bibliográficas. 
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 Em todas as unidades sedes do Mackenzie, há uma estrutura administrativa que 

auxilia tanto o colégio quanto a universidade, todas interligadas por um mesmo conjunto 

de sistema operacional que se reporta para a unidade de São Paulo. 

 

 

1.3.1 Recursos Humanos do Mackenzie: Um Breve Histórico (1997 – 2011) 
 

 

No primeiro semestre de 1997, existia no Instituto Presbiteriano Mackenzie, na 

área de Treinamento & Desenvolvimento somente um livro preto no qual eram 

registrados os cursos de segurança e alguns cursos externos feito por professores. 

 O analista de recursos humanos da área de treinamento desempenhava 

paralelamente também a função de recrutamento e seleção de pessoas para a 

instituição. Não havia nenhum programa predefinido de cursos internos, ou seja, eles 

poderiam acontecer casualmente e eram também atendidos de forma reativa (não 

proativa). Os pedidos de treinamento externos quase que na sua totalidade eram 

cursos técnicos, ou seja, voltados para a atividade fim das áreas solicitantes, por 

exemplo, cursos de contabilidade, contas a pagar, administração de pessoal, 

informática, operação de equipamentos de rádio e televisão, entre outros.  

 

Organograma 01: Estrutura da área de Recursos Humanos do Mackenzie (1º 

semestre 1997) 

 
Fonte: O autor (2011) 
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A partir do segundo semestre de 1997, houve uma mudança no organograma da 

área com a incorporação de uma Diretoria de Recursos Humanos. A área foi 

transformada em três Gerências: Administração de Pessoal, Benefícios e Serviços, e 

Desenvolvimento Humano, esta última responsável pelas funções de Seleção e 

Treinamento, com o aumento significativo de treinamento. Assim, retrata-se o novo 

organograma da área de Recursos Humanos. 

 

Organograma 02: Estrutura da área de Recursos Humanos do Mackenzie (2º 

semestre 1997) 

 
Fonte: O autor (2011) 
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humano, optou-se por um profissional formado em psicologia com experiência em 
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 O primeiro programa foi um curso sobre atendimento ao cliente, um verdadeiro 
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A equipe de analistas de Recursos Humanos que atuava com treinamentos, 

nesta época, passou a formular estratégias que permitissem o atendimento mais 

próximo das necessidades internas, procurando diferenciar as soluções para cada 

demanda apresentada, levando em consideração as características de cada área.  

Nesse mesmo período, professores do quadro interno da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie foram contratados para exercer consultorias e ministrar, 

juntamente com a equipe de analistas de treinamento, cursos de atendimento para 

todos os funcionários incluindo as unidades afiliadas daquela época, até então,  

Alphaville e Brasília. Dentre os novos cursos, foram oferecidos, por exemplo,  o de 

informática,  o  qual  era  ministrado pelos professores do quadro de docentes da 

universidade. 

Destaca-se, também, no mesmo período, a implantação do Programa de 

Desenvolvimento Gerencial, realizado fora do campus, com dinâmicas e jogos. 

Encontros de áreas eram realizados externamente para promover a integração de uma 

ou mais áreas, com conteúdo que poderiam incluir aspectos técnicos e/ou aspectos 

relacionais e comportamentais. A partir de então, a área de Recursos Humanos passou 

a contar com uma verba anual de treinamento e novos cursos foram introduzidos e 

consultorias externas foram contratadas.  

As atividades nas áreas prosseguiram com o diagnóstico e a preparação de um 

treinamento voltado para a necessidade de cada área. Assim, eram realizados 

encontros externos, em hotéis, nas diversas áreas da instituição com enfoque vivencial. 

Foram introduzidos, no início de cada semestre, os encontros de boas-vindas aos 

professores da Universidade e da Educação Básica, para os quais eram ministradas 

palestras, oficinas, workshops e dinâmicas. 

Em 2004, a área de Treinamento e Desenvolvimento passou a elaborar 

anualmente o Programa de Desenvolvimento de Conhecimentos e Competências, 

oferecendo cursos na área comportamental, técnica e um curso específico para os 

gestores. Para o superintendente de recursos humanos, iniciava-se com estes cursos a 

incorporação de alguns conceitos de Educação Corporativa: 

a) a vinculação de metas de educação e desenvolvimento às 

necessidades e aos resultados estratégicos da organização; 
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b) o envolvimento de líderes no papel de aluno e de docente; 

c) a consideração do programa como processo estratégico contínuo e 

não como um evento que ocorre apenas uma vez. Nesse sentido, 

cursos que eram introduzidos no programa em um determinado ano 

passaram a ter módulo sequencial no ano seguinte. 

d) o envolvimento de terceiros e outros parceiros relevantes 

cliente/fornecedor, em que era oferecido o treinamento para empresas 

terceirizadas (limpeza e segurança).  

e) a preparação de pessoas alinhadas aos princípios e aos valores 

institucionais. Foram oferecidas palestras sobre a história, princípios, 

valores e confessionalidade da instituição, tanto para novos como para 

antigos funcionários,  duas vezes por ano.  

Ainda em 2004, foi implantada a Intranet. Diante disso, os cursos do Programa 

de Desenvolvimento de Conhecimentos e Competências passaram a ser divulgados e 

solicitados de forma eletrônica.   

Anos depois, o Instituto Presbiteriano Mackenzie implantou o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Moodle para a utilização da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A 

plataforma Moodle, por ter um código aberto e ser desenvolvida colaborativamente por 

uma comunidade internacional, serve para agregar as mais diversas ferramentas 

disponíveis na Web 2.0. Por isso, o Moodle pode responder muito rápido e 

eficientemente às constantes inovações tecnológicas, pois tudo pode ser customizado 

rapidamente. 

No segundo semestre de 2009, detectou-se que muitos dos cursos externos 

solicitados pelos colaboradores ao RH eram oferecidos em formatos de cursos de 

extensão pela própria universidade Mackenzie, porém, se os colaboradores 

desejassem fazê-los deveriam arcar com as condições financeiras. Além disso, 

constatou-se também que muitos dos cursos de extensão oferecidos pela Universidade 

não conseguiam formar turmas. Dentre esses cursos, destacam-se Marketing Esportivo, 

Valor da Marca, Matemática Financeira. 

 Diante desse cenário, a Universidade, após parceria com a área de Treinamento 

e Desenvolvimento estende gratuitamente a oferta de cursos de extensão para todos os 
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colaboradores do Mackenzie e para as mais diversas áreas do conhecimento: 

Matemática Financeira, Estratégias de Relacionamento com o Cliente, Tópicos 

Avançados de Matemática Financeira utilizando o Excel, Marketing Essencial, 

Comportamento Humano no Ambiente de Trabalho, Uso da Ferramenta SPSS para 

análise de dados, Psicodrama em Instituições, entre outros. 

 Com isso, ampliou-se significativamente a oferta de cursos do Programa de 

Desenvolvimento de Conhecimentos e Competências, aumentando a variedade, a 

abrangência, a qualidade e a credibilidade dos cursos. Além disso, simultaneamente, 

reduziram-se os custos financeiros do departamento de Recursos Humanos. 

Como exemplo dessa experiência, pode-se citar as áreas que promovem a 

venda da marca Mackenzie, o Sistema Mackenzie de Ensino e o Mackenzie Soluções, 

as quais puderam ter acesso aos cursos de Branding, conhecidos como gestão da 

marca. Outro exemplo é o curso de Marketing Esportivo oferecido para a área 

Educacional e de Marketing. Na área financeira, os colaboradores fizeram o curso de 

Matemática Financeira. Na área de Gestão de Pessoas, alguns analistas e uma 

assistente social optaram pelo curso de Psicodrama em instituições. 

Todos os cursos de extensão oferecidos pelo Programa de Conhecimentos e 

Competências são ministrados pelo corpo docente, em regime de trabalho integral, da 

UPM, já que, parte de sua carga horária é alocada para ministrar cursos de extensão. 

Portanto, a sua remuneração já é prevista e realizada pela universidade. Dessa forma, 

esta parceria também contribui para a universidade, uma vez que viabiliza o 

cumprimento por parte da universidade de seu papel extensionista, ou seja, de levar a 

todas as comunidades os resultados e benefícios de suas pesquisas acadêmicas. 

Por outro lado, para a área de Treinamento e Desenvolvimento, os cursos 

oferecidos em formato de extensão viabilizam o atendimento das especificidades de 

cada área do Mackenzie, algo que somente poderia alcançar com cursos padronizados 

ofertados externamente por outras instituições com um custo altíssimo. Outra vantagem 

desta parceria com a universidade é a amplitude deste conhecimento, que até então 

era restrito à comunidade externa e passa a ser estendido a todos os funcionários. 

Assim, o conhecimento até então restrito aos alunos e à comunidade, passou a ser 
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compartilhado não só com todos os funcionários administrativos, como também com 

todo o corpo docente do Colégio e Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Outro ponto que merece destaque dentro desse processo é o aperfeiçoamento 

de processos administrativos, ainda em caráter experimental, mediante a difusão da 

plataforma Moodle. A área de Manutenção e Obras do IPM desenvolve atualmente um 

projeto de comunicação com objetivo de interligar as áreas do Mackenzie que estão 

envolvidas com a execução de obras juntamente com os fornecedores do Mackenzie. 

Dessa forma, no ambiente Moodle, as áreas envolvidas juntamente com os 

fornecedores e empresas terceirizadas comprometidas com a execução de determinada  

obra, conseguem visualizar conjuntamente todas as etapas em andamento do serviço, 

atualizar os estágios das atividades, bem como, acompanhar todas as exigências e 

necessidades para execução das obras. 

 Com a utilização do ambiente virtual Moodle, o Setor de Manutenção e Obras 

ganhou uma nova dinâmica de trabalho, pois as informações inseridas por todos os 

envolvidos além de serem atualizadas constantemente, podem ser acessadas de 

qualquer lugar com acesso à internet e ainda contam com a opção de discussão do 

projeto por meio das ferramentas fórum e chats. Além disso, a utilização da plataforma 

Moodle possibilita a documentação e acompanhamento de todas as etapas da obra, 

exibição de cronogramas, fotos, entre outros. 

 

 

1.3.2 A Introdução do E-LEARNING na Educação Corporativa do Mackenzie 
 

 

O departamento de Treinamento & Desenvolvimento do Instituto Presbiteriano 

Mackenzie (IPM), pelo Programa Anual de Desenvolvimento e Competências da área 

de Gerência de Gestão de Pessoas (GGP), oferecia cursos somente na modalidade 

presencial.  

Em razão disso, as unidades Alphaville, Brasília, Campinas e Rio de Janeiro 

enfrentavam diversas dificuldades para serem contempladas pelo programa, uma vez 

que, para a participação de seus colaboradores era necessário o descolamento de 
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professores do campus Higienópolis para os demais campi ou o deslocamento de 

funcionários das demais unidades para a sede Higienópolis. Diante dessa situação, 

percebeu-se a necessidade de incluir no Programa de Treinamento cursos que 

pudessem ser realizados a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Diante desse contexto institucional, no decorrer do ano de 2010, foi implantado o 

primeiro curso de atualização profissional à distância pelo ambiente virtual de 

aprendizagem da Instituição Mackenzie, o Moodle. O primeiro curso oferecido foi o 

Outlook, o qual teve como público-alvo os funcionários de todas as unidades do IPM. 

Para criação, desenvolvimento e realização desse curso foi necessário estabelecer uma 

parceria entre a área de Treinamento e Desenvolvimento do IPM e a Coordenadoria de 

Ensino à Distância (Ce@d) da UPM, unindo assim a parte institucional e a parte 

educacional do Mackenzie.  

É significativo dizer que a área de Treinamento e Desenvolvimento não tinha 

experiência em e-learning e não utilizava as TIC para a capacitação de seus 

funcionários. No início desse processo de implantação de ensino à distância, a área de 

treinamento e desenvolvimento do IPM se deparava com o seguinte cenário: 

 

Quadro 01: Dimensão tecnológica, humana e cultural 

Fonte: O autor, elaborado com base na vivência de implantação do e-learning no Instituto 
Presbiteriano Mackenzie (2011) 
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(Ce@d) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) minimizou-se essa falta de 
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curso “Português para Todos” oferecido no mês de março de 2011 para os campi 

Alphaville, Brasília, Campinas, Higienópolis e Rio de Janeiro.  

O curso foi ministrado por uma professora de português do Centro de Ciências 

Sociais e Aplicadas- CCSA da Universidade com o apoio pedagógico e técnico do 

Núcleo de Ensino à Distância (Ne@d) da Universidade. Para a docente em questão 

ministrar um curso à distância representou a oportunidade e, ao mesmo tempo, o 

desafio de trabalhar com o ensino virtual, pois até então lecionava somente aulas 

presenciais na Universidade. 

Nesse sentido, percebe-se que a parceria com a Ce@d resultou numa 

oportunidade de desenvolvimento de conhecimento e competências não só de 

colaboradores, mas também de docentes da Universidade, já que para muitos, foi o 

primeiro contato com o ambiente virtual, o que permitiu aprender e conhecer as 

potencialidades da plataforma Moodle.  

Observa-se também que a oferta dos cursos on-line para funcionários 

administrativos do IPM e corpo docente da UPM, conforme mostra a Figura 1, 

representa a possibilidade de reforçar ao público interno, a importância de conhecer o 

ambiente virtual de ensino e aprendizagem, o Moodle, auxiliando assim, em parte, 

estrategicamente, no cumprimento de fazer com que a Universidade incorpore o ensino 

à distância.  

No que se refere à parceria, há uma troca de experiência e conhecimentos. Por 

parte da área de T&D IPM, o know-how em elaborar cursos nas mais diversas áreas de 

conhecimento e pela Ce@d UPM, o know-how de ensino virtual, com toda a sua 

estrutura tecnológica e pedagógica. Essa junção propicia a formação de uma nova 

competência administrativa e gestora que se materializa no formato de cursos on-line, 

os quais tanto podem ser oferecidos para a Universidade quanto para o Instituto.  

 Este primeiro momento de implantação e implementação, para a área de T&D 

IPM representa ingressar numa nova modalidade de ensino, o que possibilita oferecer 

múltiplas formas de aprendizagem, a qualquer hora e em qualquer lugar. Além da 

diminuição dos custos com treinamento, a melhoria na comunicação interna, o estímulo 

das pessoas para o aprendizado contínuo e a responsabilidade pelo próprio processo 

de desenvolvimento e o início de uma cultura de conexão. 
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Figura 01: Transferência de conhecimento e formação de competência 

 

 
 
Fonte: O autor (2011) 

  

Oferta de cursos online 
 para docentes e 
administrativos 

Desenvolvimento de 
Docentes 

 
Cumprimento da Estratégia 

Tornar conhecido, o 
ambiente Moodle 

 

Know how de cursos 
em diversas áreas 
Conhecimento do 

cliente interno  

 
 

Know how de 
 ensino virtual 

 
 

CE@D - UNIVERSIDADE 

T & D - INSTITUTO 

UNIVERSIDADE E INSTITUTO 



32 
 

1.4 Estrutura da Dissertação 
 
 

Esta dissertação estrutura-se em três eixos: 

 

• Gestão de Pessoas– Educação Corporativa + Desenvolvimento de Pessoas. 

• EAD – E-Learning.  

• Estudo de Caso – Curso Mack. 

 

Esses eixos são apresentados em três capítulos assim designados: 

 
2 GESTÃO DE PESSOAS E  EDUCAÇÃO CORPORATIVA  

 

2.1  Cenário econômico, educacional e a emergência da formação 

2.2  O papel de gestão de pessoas e a educação corporativa  

2.3  Educação corporativa e o desenvolvimento de pessoas 

2.4  Cultura organizacional e o e-learning  

 

3 EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 
3.1 Sociedade da informação e do conhecimento 

3.2 Tecnologia e educação 

3.3 E-Learning 

 

4 O E-LEARNING E SEU IMPACTO NA EDUCAÇÃO CORPORATIVA MACKENZIE 

4.1    Conhecendo os Cursos 

4.1.1 Curso Outlook 

4.1.2 Curso Português para Todos  

4.2    Análise e Interpretação dos Dados  

4.2.1 Perfil dos funcionários  

4.2.2 Tempo de Empresa  
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4.2.3 Perfil de função  

4.2.4 Cursos à distância oferecidos pela área de treinamento que foram 

frequentados pelos funcionários. 

4.2.5 Percepção dos funcionários sobre as vantagens de participar de um curso 

on-line 

4.2.6 Percepção dos sujeitos sobre as desvantagens de participar de um curso 

on-line  

4.2.7 Percepção dos sujeitos sobre o apoio dado pelas chefias. 

4.2.8 Percepção sobre a iniciativa da área de treinamento e desenvolvimento oferecer 

cursos on-line  

4.3    Percepção se as expectativas que o sujeito teve antes de participar de um  curso 

on-line foram satisfeitas  

4.4    Percepção do gestor na implantação do e-learning  

4.4.1 Percepção dos gestores de como e por que foi formado o e-learning  

4.4.2 Percepção de mudança na área de treinamento e desenvolvimento após a  

implantação do e-learning 

4.4.3 Percepção sobre as possíveis ações que a área de treinamento e 

desenvolvimento devem fazer para a consolidação do e-learning corporativo 

na Instituição  

4.4.4 Percepção sobre as possíveis ações internas que a área de treinamento e 

desenvolvimento deve implantar para expandir o e-learning 

4.4.5 Percepção sobre as vantagens da implantação do e-learning para a área de 

treinamento e desenvolvimento  

4.4.6 Percepção se o e-learning mudou a forma de comunicação com os 

funcionários 
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2 GESTÃO DE PESSOAS E A EDUCAÇÃO CORPORATIVA 
  

 

 
Fonte: VASARELY, Victor. 

 

 

Este capítulo aborda o cenário atual econômico, educacional e a emergência da 

formação no Brasil, bem como, a contribuição da gestão de pessoas na implantação da 

Educação Corporativa. Trata também da importância da educação corporativa para as 

empresas e o papel da tecnologia  no processo de aprendizagem contínua. 
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2.1 Cenário Econômico, Educacional e a Emergência da Formação 
 

 Até o Século XVIII, não somente no Brasil, mas em todas as civilizações, a 

educação era privilégio das elites, ou de alguns segmentos da população e, portanto, 

restrita às minorias. A partir de então, observou-se um esforço para garantir que todos 

os cidadãos tivessem acesso à educação básica. Em geral, os sistemas educacionais 

foram sendo estruturados em diferentes níveis de ensino, que agrupavam as escolas 

que ofereciam educação para todos. Esses níveis e essas escolas se organizavam para 

oferecer o serviço educacional durante uma etapa da vida das pessoas, geralmente 

entre 7 e 24 anos.  

 Diante de um lento processo de evolução do conhecimento, as pessoas podiam 

viver em sociedade pelo resto de suas vidas com os conhecimentos adquiridos ao 

longo da juventude. Entretanto, com o advento da tecnologia e do desenvolvimento da 

civilização nos últimos séculos, tornou-se necessária a extensão da instrução básica e a 

ampliação do acesso à educação profissional de nível médio e superior. 

  Distante de ser um processo de avanço linear e contínuo, a história da 

humanidade nesses últimos séculos também foi marcada pelo número sem 

precedentes de conflitos, guerras, massacres e discriminações. Contudo, é inegável 

que hoje vive-se num cenário melhor e a educação foi o diferencial, tanto para o 

progresso científico quanto para o técnico. Tudo sempre foi usado em benefício do 

avanço e do convívio social entre os seres humanos.  

 Nota-se que o progresso técnico, econômico, social e político conduziu o mundo 

para uma nova realidade, na qual os desafios a serem enfrentados são de nova ordem. 

É como se vivesem em um nova sociedade. Nos campos tecnológicos, econômico e 

social, começa-se a viver no mundo da terceira Revolução Industrial, cujas bases foram 

lançadas no final do Século XX. Desse processo, emergiu um mundo globalizado e 

interdependente com escala sem precedentes na história universal. 

 Essa nova configuração da sociedade tem para a educação novos requerimentos, 

muitos deles radicalmente diferentes dos prevalecentes até recentemente. Os aspectos 

sociais e econômicos não são mais capazes de explicar todas as dimensões do 

cidadão. Sabe-se que são muitas as dimensões do cidadão, mas na sua relação com a 
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sociedade apresentam-se basicamente três: a dimensão do cidadão consumidor, a 

dimensão do cidadão produtor e a dimensão do cidadão participante da vida do país.  

Assim, Souza (2010, p.12) afirma que: 

 
 O cidadão capaz de produzir, consumir e participar da vida social não pode ser 

mais educado apenas durante uma etapa de sua vida. O conhecimento se 
renova a cada cinco ou dez anos e, por conseguinte, a capacidade de aprender 
permanentemente passou a ser a nova condição para o exercício da cidadania 
na Sociedade do Conhecimento. É preciso, portanto, que o sistema educacional 
se organize para oferecer educação permanente para todos. Em essência, é 
preciso desenvolver em todos, a  capacidade de aprender, mas também criar as 
oportunidades para aprender permanentemente. A sociedade do conhecimento 
elevou os requisitos educacionais para o exercício da cidadania.  

 

 Nos dias atuais, mais do que antes, a educação passou a ser um pré-requisito do 

cidadão em todas as suas dimensões, que segundo Souza (2010), mesmo na sua 

dimensão mais elementar, que é a do cidadão consumidor, o indivíduo precisa ser 

educado. Se não o for, dificilmente se elevará ao nível da mínima cidadania.  

 O cidadão produtor também precisa sê-lo, porque as constates mudanças 

conduzem a rever tanto as técnicas quanto sua estrutura de produção. [...] Profissões 

mudam e é preciso  dar um salto tecnológico individual com essa mudança. Empresas e 

setores inteiros deixam de existir para dar lugar aos novos setores e  aos novos 

empregados. Portanto, é essencial nessa dimensão que o cidadão produtor garanta um 

nível essencial de educação para todos, de forma que possa deter o conhecimento 

básico necessário para se adaptar a todas essas mudanças. 

 Na terceira e última, a dimensão do cidadão participante da vida do país, observa-

se que, quanto maior o nível educacional de uma pessoa, maiores são suas 

oportunidades de participação na vida social. De outro, é sabido que os sistemas de 

ensino precisam formar cidadãos em temas centrais como meio ambiente, consumo, 

saúde, desigualdade social, violência, visando também a sua interação num mundo 

sem fronteiras. 

 Perante todos esses desafios, o sistema educacional preexistente torna-se 

completamente obsoleto. As exigências para o sistema educacional são simples em seu 

enunciado: (1) é preciso que todos desenvolvam a capacidade de aprender e (2) é 

necessário oferecer oportunidades de educação permanente para todos.  
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 No Brasil, os dados do IBGE (2008, apud STAREC, 2011) indicam que da atual 

população de 190 milhões de brasileiros, mais de 16 milhões são analfabetos, o que 

representa mais de 9% da população. É significativo dizer que ainda há o percentual de 

brasileiros que podem ser classificados como analfabetos funcionais, isto é, aqueles 

que sabem escrever seu nome, ler algumas palavras, mas são incapazes de 

compreender ou interpretar um pequeno texto. Segundo dados do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea), existem mais de 14 milhões de brasileiros nessa situação 

(STAREC, 2011). 

 Apesar do elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, nos 

últimos 20 anos, em que se registrou um crescimento significativo da educação entre os 

concluintes do ensino médio, o Brasil está na quinquagésima terceira posição entre 65 

países dos testes – como o Programa Internacional de Avaliação Comparada (PISA, 

2009, apud STAREC, 2011) – que mede a aprendizagem de estudantes em vários 

países. A avaliação é elaborada com questões de disciplinas básicas, como por 

exemplo, a matemática. A qualidade da educação no Brasil como um todo tem sido 

constantemente inadequada.  

 Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), 

metade das crianças do sexto ano de ensino fundamental não entende o que lê, e 

apenas 26% dos adultos conseguem ler e compreender o conteúdo de um livro, 

enquanto 74% apresentam problemas de leitura. Os resultados da Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) e da Prova Brasil,  as quais avaliam todos os estudantes da 

rede pública urbana de ensino, de 4ª e 8ª séries do Ensino fundamental (atuais 5º e 9º 

anos), passaram a ser operacionalizadas em conjunto a partir de 2007 (CASTRO, 2010; 

STAREC, 2011) 

 A junção desses resultados tem permitido ao país um diagnóstico da qualidade da 

educação brasileira, o qual segundo Costin (2010) apresentam três grandes problemas: 

(1) faltam competências básicas de leitura e interpretação de textos; (2) falta raciocínio 

matemático e compreensão de algoritimos e ferramentas necessárias à solução de 

problemas práticos; e (3) falta repertório cultural para fazer analogias e compreensão do 

mundo físico para avançar nos estudos, sem ficar retido numa série específica ou 

abandonar a escola na fase seguinte. 
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 O reflexo direto desses problemas pode ser percebido na mão de obra que chega 

ao mercado de trabalho. É relevante ressaltar que, na faixa etária que vai dos 18 aos 24 

anos, segundo o IBGE (2008, apud STAREC, 2011), pouco mais de 10% dos jovens 

estão matriculados no ensino superior. Além disso, a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) situa o Brasil entre os países que mais investem 

em educação em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) – em torno de 4,5% do PIB, 

mas, ao mesmo tempo, é um dos países que menos pessoas completam o ensino 

superior. (CASTRO, 2010; STAREC, 2011). 

 Esse cenário educacional afeta diretamente as empresas que precisam treinar 

seus funcionários além de suas necessidades. A organização do Século XXI, mais 

competitiva por natureza, deixa clara a relação entre desenvolvimento de competências 

por meio de programas de educação corporativa em que se procura adaptar a formação 

de recursos humanos aos negócios da empresa, de implantar sistemas educacionais 

que privilegiem o desenvolvimento de posturas, e não apenas do conhecimento 

generalista, técnico e instrumental. Para essas organizações, os modelos tradicionais 

de ensino e aprendizagem precisam ser revisados ou decisivamente transformados. 

(STAREC, 2011). 

 

 

2.2  O Papel da Gestão de Pessoas e a Educação Corporativa  
 

 

Atualmente o trabalho é menos focado em tarefas e mais voltado para as 

pessoas, exigindo trabalhadores capazes de pensar criticamente, tomar decisões, 

solucionar problemas e comunicar efetivamente com seus colegas e clientes, 

percebendo a empresa como um todo integrado. (MEISTER, 2005). 

Buscam-se as características mais especificamente humanas, como o saber, a 

intuição e o raciocínio criativo. A resolução de problemas, a comunicação e a 

colaboração são cada vez mais valorizadas, o que resulta em um novo ambiente 

empresarial, o qual é caracterizado por profundas e frequentes mudanças e pela 

necessidade de respostas cada vez mais ágeis para garantir a sobrevivência da 
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organização. Dessa forma, consequentemente, o papel do homem no trabalho tem se 

transformando constantemente. 

Essas modificações representam forte impacto sobre o perfil dos gestores e 

colaboradores que as empresas esperam encontrar nas próximas décadas. Nessa 

perspectiva, Eboli (2004, p.109) ainda afirma: 
 
 
Mais e mais se pode perceber a necessidade de as empresas deixarem de 
encarar o desenvolvimento de pessoas como algo pontual, treinando-as em 
habilidades específicas. A postura voltada à aprendizagem contínua e ao 
autodesenvolvimento é um estado de espírito, um processo constante de 
crescimento e fortalecimento de indivíduos talentosos e competentes. Cabe às 
organizações, entretanto, criar um ambiente favorável para sua manifestação.   

 
 Observa-se que na contemporaneidade o conhecimento exige cada vez mais das 

pessoas uma postura voltada para o autodesenvolvimento e para aprendizagem 

contínua. Há necessidade de estabelecer vínculos cada vez mais estreitos entre o 

desempenho humano e os resultados do negócio da empresa. Para alcançar este novo 

perfil, é preciso que as empresas implantem sistemas educacionais que privilegiem o 

desenvolvimento de atitudes, posturas e habilidades, e não apenas o conhecimento 

técnico e instrumental.  

Essas tendências apontam para um novo aspecto na criação de uma vantagem 

competitiva sustentável: o comprometimento da empresa com a educação e o 

desenvolvimento das pessoas (EBOLI, 2004). O novo estilo de gestão exigirá que se 

forme uma cultura empresarial de competência e resultado, o que supõe profundas 

mudanças não só na estrutura, nos sistemas, nas políticas e nas práticas, mas também 

essencialmente na mentalidade organizacional e individual. Esse novo modelo de 

gestão de pessoas substitui, portanto, o velho conceito da administração de recursos 

humanos. Por isso, Fischer (2002, p.32) esclarece que: 

 
Ao usar o termo modelo em substituição à ideia de sistema, área ou setor, 
busca-se ampliar o âmbito das ações de recursos humanos dando-lhe nova 
dimensão e abrangência. Assim, torna-se mais fluida e flexível a linha divisória 
que separa o que faz parte do que não faz parte da gestão de pessoas nas 
organizações. Isso leva a considerar não somente a estrutura, os instrumentos 
e as práticas normatizadas com os elementos componentes do modelo, mas 
também tudo aquilo que interfere significativamente nas relações entre 
indivíduos e organização.  
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A expressão gestão de pessoas ressalta o caráter da ação – a gestão e seu foco de 

atenção: as pessoas, pois embora os conceitos de administração e de gestão sejam 

utilizados como sinônimos, em geral, considera-se gestão uma ação na qual há menor 

grau de previsibilidade do resultado do processo a ser gerido.  

 Outro aspecto é que a administração tradicional foi construída em torno da ideia 

de otimização de recursos. Otimizar máquinas, equipamentos, materiais, recursos 

financeiros e pessoas sempre foi o principal objetivo. As pessoas eram transformadas 

em recursos para que se justificasse o investimento nelas e houvesse um parâmetro 

comum de como administrá-las. Essa foi uma maneira eficiente de demonstrar a 

preocupação específica da administração com o chamado fator humano na empresa. 

(FISCHER, 2002). 

Assim entendida, a gestão de pessoas passa a assumir um papel de liderança 

no processo de ensino e aprendizagem no mundo corporativo, buscando no 

envolvimento das pessoas o melhor gerenciamento do conhecimento organizacional, 

visando melhorar o desempenho da empresa. Especialistas da gestão do conhecimento 

estimam que 70% do capital intelectual de uma organização não têm existência física e 

que está diluída na competência de seus colaboradores, desestruturado, porém, vital 

para os negócios. 

A organização, portanto, precisa descobrir formas pelas quais o processo de 

aprendizagem organizacional pode ser estimulado e investigar como o conhecimento 

organizacional pode ser administrado para atender às suas necessidades estratégicas, 

disseminado e aplicado por todos como uma ferramenta para o sucesso da empresa 

(FLEURY, 2002). 

Assim, surge a Universidade Corporativa (UC) como um veículo eficaz para 

sustentar a vantagem competitiva, inspirando um aprendizado permanente, no qual há 

o comprometimento da empresa com a educação e o desenvolvimento de seus 

funcionários. 
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2.3 Educação Corporativa e o Desenvolvimento das Pessoas 
 

Nos dias de hoje, mais pessoas estão realizando trabalhos que demandam maior 

conhecimento, mais funcionários precisam pensar e agir como gerentes, precisam 

saber como interpretar informações, aplicá-las ao seu trabalho e tomar decisões 

empresarias. Logo, mais importante do que gerar novos conhecimentos é fazer 

conexões com os conhecimentos já existentes e disponíveis sobre o negócio da 

empresa. (EBOLI, 2004; MEISTER, 2005). 

Isto torna evidente a relevância que as áreas de Treinamento e Desenvolvimento 

têm sobre as demais funções da gestão de pessoas e sobre a necessidade de formular 

programas educacionais que incorporem novos elementos, tais como, recursos 

tecnológicos e metodologias que favoreçam a criação de uma cultura de aprendizagem 

contínua, na qual os funcionários aprendam um com os outros, compartilhem inovações 

e melhores práticas com o objetivo de solucionar problemas do negócio. (EBOLI, 2004; 

MEISTER, 2005). 

Nessa perspectiva, é importante verificar a mudança de paradigma na qual o 

foco do treinamento não está no funcionário isoladamente, mas sim no 

desenvolvimento da capacidade de aprendizado da organização. Abaixo, apresenta-se 

um quadro elaborado por Meister (2005) que facilita o entendimento sobre a mudança 

de paradigma do conceito de uma área de T&D para uma UC.  
 

Quadro 02: Mudança de paradigma do treinamento para a aprendizagem 
Antigo Paradigma de Treinamento  Paradigma da Aprendizagem no Século XXI 

Prédio  Local Aprendizagem disponível sempre que solicitada 
em qualquer lugar e qualquer hora 

Atualizar qualificações técnicas Conteúdo Desenvolver Competências Básicas do Ambiente 
de Negócios 

Aprender Ouvindo Metodologia Aprender agindo 
Funcionários Internos Público-alvo Equipes de funcionários, Clientes e Fornecedores 

de produtos 
Professores/Consultores de 
Universidades Externas 

Corpo 
Docente 

Gerentes seniores internos e um consórcio de 
professores universitários e consultores 

Evento Único Frequência Processo contínuo de aprendizagem 
Desenvolver o estoque de 
qualificações do indivíduo 

Meta Solucionar problemas empresariais reais e 
melhorar o desempenho no trabalho  

Fonte: Meister (2005, p.22). 
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Nesse cenário, observa-se a migração do T&D tradicional para a educação 

corporativa na qual o resultado desejado não é a simples oferta de cursos e palestras, 

mas o aprender fazendo, desenvolver a capacidade de aprender e dar continuidade a 

esse processo quando retornar ao trabalho, discutindo problemas comuns a fim de 

solucioná-los por meio da aprendizagem coletiva. (MEISTER, 2005) 

Para isso, a solução que se tem buscado é a criação da Educação Corporativa, 

cujo princípio, segundo Éboli (2004, p.46) é: 

 
[...] o desenvolvimento de pessoas pautado pela gestão de pessoas por 
competências, cuja missão é formar e desenvolver os talentos na gestão dos 
negócios promovendo a gestão do conhecimento organizacional (geração, 
assimilação, difusão e aplicação), por meio de um processo de aprendizagem 
ativa e contínua.  

 

Éboli (2004, p.51) ainda elenca sinteticamente as dez etapas básicas para a 

elaboração de um projeto de concepção de uma Universidade Corporativa: 

 
• Envolver e comprometer a alta administração com o processo de 
aprendizagem. 
• Definir o que é crítico para o sucesso. 
• Realizar diagnóstico das competências críticas empresariais, 
organizacionais e humanas. 
• Alinhar o sistema de educação às estratégias de negócios. 
• Definir público-alvo 
• Avaliar e ajustar os programas existentes contemplando as competências 
críticas definidas. 
• Conceber ações e programas educacionais presenciais e/ou virtuais 
sempre orientados para as necessidades dos negócios. 
• Avaliar tecnologia de educação disponível. 
• Criar um ambiente e uma rotina de trabalho propício à aprendizagem. 
• Estabelecer um sistema eficaz de avaliação dos resultados obtidos com 
investimento em treinamento.  

 

Para esta autora (2004, p.146-7): 
A universidade corporativa é, sobretudo um processo e uma mentalidade que 
permeia toda a organização, e não apenas um local físico de aprendizado. As 
experiências mais bem sucedidas de universidade corporativa estão 
fundamentadas na educação à distância e na utilização intensiva da tecnologia, 
em suas mais diversas formas, para criar um ambiente organizacional propício 
à aprendizagem ativa, contínua e compartilhada. Este aspecto tem-se mostrado 
essencial para aumentar a autonomia dos aprendizes e descentralizar o 
processo de aprendizado coletivo de forma concreta, e não apenas retórica.  
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As Universidades Corporativas (UC) devem explorar diferentes maneiras de 

disseminar o conhecimento para melhorar o desempenho no trabalho. Segundo Eboli 

(2004, p.146) por meio da realidade virtual, a aprendizagem virtual tem causado forte 

impacto nas empresas, mostrando-se muito eficaz em: 

 
• Estimular as pessoas para o aprendizado contínuo e a se 
responsabilizarem pelo processo de autodesenvolvimento. 
• Favorecer o compartilhamento do conhecimento organizacional. 
• Fazer com que aprendam cada vez mais rápido sobre o negócio da 
empresa. 
• Melhorar a comunicação interna e externa. 
• Ampliar a quantidade e a qualidade da rede de relacionamentos com toda 
a cadeia de agregação de valor: fornecedores, distribuidores, clientes, 
comunidades, entre outros. 
• Diminuir custos com treinamento. 
• Aumentar a produtividade. 
 

Observa-se, então, que muitas das organizações que implantaram a 

Universidade Corporativa incorporam em seus programas o desenvolvimento de um 

currículo em que as aulas e as experiências tecnológicas estejam integradas. 

As UC contribuem significativamente para o “novo ambiente de aprendizagem”, 

ao desenvolver experiências com uma variedade de ferramentas educacionais. Com a 

utilização da tecnologia, a possibilidade de disseminar informação em uma empresa, do 

dia para a noite, é fenomenal. Os funcionários podem ser apresentados a novos 

programas uma semana após sua adoção pela organização.  

Antes de uma organização empregar efetivamente uma tecnologia de 

aprendizagem, é necessário desenvolver um plano para esquematizar as várias 

tecnologias que podem ser utilizadas para acelerar a aprendizagem dos funcionários. 

Meister (2005, p. 134) elenca os critérios a serem levados em consideração: 

 
1. Assunto – Qual é a sua complexidade? Que tipo de fluxo é necessário ao 
material. Há necessidade de aulas de reforço? Com que frequência o material 
será alterado? 
2. Fontes de recursos – Qual é o seu orçamento e de onde virão os 
recursos necessários? 
3. Projeto do curso – Se o curso já existe como ele será convertido para o 
novo método? Se não existe, o método é apropriado para o tipo de 
aprendizagem desejado? Como será controlada a comunicação entre 
aluno/instrutor e aluno/aluno? Como os alunos navegarão pelos recursos de 
informação oferecidos? Como serão estruturadas as discussões? Como será 
mantido o envolvimento dos alunos? Há espaços para melhorias no projeto? 
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4. Ciclo do projeto - De quanto tempo você dispõe para desenvolver a 
solução de aprendizagem? 
5. Tamanho do público-alvo – Qual é o tamanho do público-alvo dessa 
solução de aprendizagem? 
6. Localização do público-alvo – Como está distribuído o seu público-alvo 
em termos de número de locais e tamanhos da população de funcionários em 
cada local? 
7. Ambiente de aprendizado – Que importância seus funcionários dão ao 
compartilhamento das melhores práticas? 
8. Acesso à tecnologia – Os funcionários terão acesso à tecnologia? Eles 
sabem como usá-la? De que tipo de hardware e software os funcionários 
precisam e como eles serão distribuídos? Com que plataforma de tecnologia a 
organização está comprometida? O responsável pela área de informática foi 
consultado? 
9. Suporte técnico – Quem será responsável por manter o sistema em 
execução e quem cuidará das comunicações durante o curso? 
10. Resultado – Qual o nível de eficácia que você deseja para a sua 
audiência?  

 

Responder todas essas questões é importante para avaliar soluções 

tecnológicas para a aprendizagem e selecionar uma combinação dos meios mais 

adequados com vistas à aprendizagem dos funcionários. 

Com a introdução da internet e das intranets corporativas, as empresas oferecem 

ao funcionário oportunidades de analisar cursos, matricular-se neles, fazer testes e 

enviar feedbacks a respeito de toda a experiência com os membros de suas equipes 

clientes, fornecedores e com a organização como um todo, apenas com um clique no 

mouse [...]. A meta é fazer da aprendizagem parte do dia de trabalho. [...] Assim esses 

laboratórios de aprendizagem das universidades corporativas estão permitindo que o 

estudo se transforme em uma operação autônoma, disponível a todos e não apenas 

aos poucos heróis a estudar a qualquer custo. (MEISTER, 2005). Assim, as 

Universidades Corporativas podem utilizar-se de tecnologias, a fim de institucionalizar o 

espírito de aprendizagem contínua em toda cadeia de valor. 

 

2.4 Cultura Organizacional e o e-learning  
 

 Nos dias de hoje, o tema cultura organizacional se tornou relevante para todos 

aqueles que se interessam em compreender o comportamento humano nas 

organizações, uma vez que os valores básicos compartilhados influenciam sobre 

maneira o modo como os integrantes das organizações sentem, pensam e agem. 
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Assim, o conceito de cultura organizacional é utilizado para explicar como diferentes 

grupos de pessoas possuem formas distintas de apreender os eventos da realidade e 

reagir a ela a partir de significados que são gradativamente apreendidos e 

compartilhados. Portanto, está atrelado às necessidades de sobrevivência e ao modo 

como um grupo define um estilo próprio de adaptação aos seus ambientes internos e 

externos. (SILVA, 2006; ZANELLI, 2004) 

 De acordo com Schein (1996, p.15), a cultura organizacional é definida como: 

 
Um conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou 
desenvolveu ao aprender como lidar com problemas de adaptação externa e 
integração interna e que funcionam bem o suficiente para serem considerados 
válidos e ensinados a novos membros como forma correta de perceber, pensar 
e sentir, em relação a esses problemas.  

 

 Fica evidente que este sistema de valores compartilhados pelos membros de uma 

organização a diferencia das demais. Contudo, este sistema são características-chave, 

que a organização valoriza. Segundo as pesquisas sugerem, existem 7 (sete) 

características básicas que, em seu conjunto, capturam a essência da cultura de uma 

organização, as quais são apontadas a seguir, de acordo com Robbins (2006, p.375): 

 
1. Inovação e assunção de riscos – O grau em que os funcionários são 

estimulados a inovar e a assumir riscos. 
2. Atenção aos detalhes – O grau em que se espera que seus funcionários 

demonstrem precisão, análise e atenção aos detalhes. 
3. Orientação para resultados – O grau em que os dirigentes focam mais os 

resultados do que as técnicas e os processos empregados para o seu 
alcance. 

4. Orientação para as pessoas – O grau em que as decisões dos dirigentes 
levam em consideração o efeito dos resultados sobre as pessoas dentro 
da organização. 

5. Orientação para a equipe – O grau em que as atividades de trabalho são 
mais organizadas em termos de equipes do que indivíduos. 

6. Agressividade – O grau em que as pessoas são competitivas e 
agressivas, em vez de dóceis e acomodadas. 

7. Estabilidade – O grau em que as atividades organizacionais enfatizam a 
manutenção do status quo em contraste com o crescimento. 
 

 O autor acrescenta ainda que cada uma dessas características existe dentro de 

um continuum de um grau baixo até um grau elevado. A avaliação da organização em 

termos dessas 7 (sete) características revela, portanto, uma ilustração complexa da 

cultura organizacional. Este cenário se torna a base dos sentimentos de compreensão 
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compartilhados, dos quais os membros têm a respeito da organização, de como as 

coisas são feitas e a forma como eles devem se comportar. 

 Dessa forma, temos a cultura dominante que expressa os valores essenciais 

compartilhados pela maioria dos membros de uma organização. Ressalte-se ainda, que 

essa visão macro de cultura confere à organização sua personalidade distinta. No 

entanto, a ideia de que a cultura organizacional possui propriedades comuns não 

significa, contudo, que não possa haver subculturas dentro de uma organização. As 

subculturas constituem pressupostos, conhecimentos, símbolos e outros modos de 

expressão, compartilhados e típicos de determinado grupo. (SILVA 2006; ZANELLI, 

2004; ROBBINS, 2006) 

 Assim, as subculturas tendem a ser desenvolvidas nas grandes organizações para 

refletir problemas, situações ou experiências comuns a alguns de seus membros e 

podem ser definidas por designações de departamentos e separação geográfica. O 

departamento de compras, por exemplo, pode ter uma subcultura compartilhada 

unicamente por seus membros, mas incluirá os valores essenciais da cultura dominante 

acrescidos dos valores específicos daquele departamento. Da mesma forma, como 

ilustra Robbins (2006), um escritório ou uma unidade separados fisicamente do restante 

da organização pode assumir uma personalidade diferente. Mais uma vez, os valores 

essenciais são mantidos, mas eles também são modificados para refletir a situação 

dessa unidade. Portanto, as subculturas não se contrapõem aos valores básicos e ao 

sistema de crenças da organização. 

 Após as considerações acerca do conceito de cultura organizacional, pode-se 

afirmar que existem alguns níveis de manifestação de cultura em uma empresa, uns 

mais fáceis, outros mais profundos de serem observados. Schein (1985) afirma que há 

três níveis de cultura: (1) os artefatos visíveis, (2) o sistema de valores declarados, e (3) 

os pressupostos básicos. 

 O primeiro, artefatos visíveis, compreende o ambiente físico da organização, o seu 

layout, arquitetura, tecnologia, tipos de vestuário, crenças expressas em material para 

orientação de funcionários. O segundo nível é o sistema de valores declarados, que são 

identificados por meio de questionamentos, funcionam como justificativas para os 

comportamentos atuais ou como manifestações de posturas apreciadas, mas que ainda 
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não são sistematicamente praticadas. Denominado pelo autor de valores aparentes 

(esposados), a empresa dissemina em sua política, que as pessoas fazem a diferença, 

entretanto, as portas dos gestores permanecem sempre fechadas. São valores 

idealizados ou racionalizados que representam o que as pessoas desejam ou 

entendem ser o mais correto, mas que não são praticados no cotidiano. O ditado 

popular “faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço” é bem representativo de 

situações como essa. (SILVA 2006; ZANELLI, 2004) 

 O terceiro, pressupostos básicos, normalmente inconsciente, determinam como os 

membros do grupo percebem, pensam e sentem. São resultantes de respostas 

aprendidas pelas pessoas e, uma vez associadas a comportamentos para solucionar 

problemas, tornam-se resistentes a questionamentos e são transformados em 

pressupostos inconscientes de como as coisas realmente são. Não se discutem, são 

colocados em prática de forma “automática”. É nesse nível que se determina o modo de 

ser, sentir, pensar e perceber a organização pelos seus membros. (FLEURY, 2002; 

SILVA, 2006; ZANELLI, 2004).  

 As intensas mudanças nos ambientes tecnológico, econômico, político e 

sociocultural transformam as práticas até então consagradas nas organizações em 

problemas a serem enfrentados. Nessas circunstâncias, torna-se relevante identificar ou 

diagnosticar de modo pleno a cultura de um grupo específico, assim como se constitui 

num elemento crucial para a decisão e subsídio na elaboração de um plano que vise à 

mudança cultural ou o reforço da cultura vigente. Na visão de Deal e Kennedy (1982), a 

gestão cultural pode ser concebida levando em consideração as seguintes orientações: 

 
a) Compreender que a existência de consenso nos grupos é essencial para a 

aceitação do processo de mudança. 
b) Entender que a mudança gera resistência em função de rupturas nos 

modos até então considerados certos de proceder. 
c) Expressar confiança ao abordar temas que se relacionem com a mudança. 
d) Configurar o processo de mudança enquanto construção de habilidades, 

situando o treinamento técnico e comportamental como uma instância 
relevante do processo. 

e) Dispor os participantes da organização de tempo suficiente para que 
possam assimilar e consolidar a mudança. 

f) Incentivar os participantes da organização para que se adaptem e 
compreendam a concepção essencial da mudança como modo de ajuste ao 
mundo real. 
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Ainda, nesta perspectiva, qualquer estratégia prática para modificar a cultura 

organizacional terá que envolver o pensamento e a ação, tanto ao nível das crenças 

básicas como na instância das suas manifestações culturais, devendo, para isto, ser 

revistas as normas, políticas, comportamentos e, sobretudo coerência nos discurso dos 

principais dirigentes.  

 A questão primordial, como aponta Schein (1996), não é proceder para obter 

novos conceitos e habilidades, mas, principalmente, agir para não repetir 

procedimentos que deixaram de ser funcionais à organização. Como se observa acima, 

a cultura não pode ser modificada de forma arbitrária, pois se a organização logrou 

êxito se posicionando de determinado modo, desenvolvendo modelos mentais baseado 

nessas práticas, os mesmos não poderão ser abandonados do dia para a noite. 

 Entretanto, esses modelos podem ser incentivados a progredir, deixando que os 

pontos considerados fracos atrofiem com o passar do tempo. Nesse sentido, ressalta 

Schein (1996) que se uma organização em sua política sempre se orientou por 

incentivos individuais, não mudará facilmente somente porque os dirigentes assim 

desejam. No entanto, com um pouco de sensibilidade para com a dinâmica cultural da 

organização, poderão recompensar os colaboradores quando ajudam os demais e 

contribuem em outros projetos, não deixando, assim, de reconhecer a força cultural da 

individualidade, mas progressivamente, ampliar para as concepções de: trabalhar com 

outras pessoas, construir relacionamentos de confiança, criar parcerias com outros 

departamentos e assim por diante. 

 Diante desse contexto, apreende-se que a cultura não pode ser modificada, mas 

ampliada e resignada por meio de mudanças em conceitos considerados essenciais 

nos modelos mentais das pessoas nas organizações. Tais mudanças se efetivam 

mediante atitudes dos dirigentes e pela interiorização de novas formas de elaborar e 

conceber os processos de rotinas organizacionais. Assim, a construção de um ambiente 

de confiança é fundamental. Para isto, agir de acordo com o que professam, pode 

conferir à comunidade organizacional credibilidade à realidade social em mudança.
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3 EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
 

 
Fonte: VASARELY, Victor. 

 

Neste capítulo, relata-se como a sociedade do conhecimento tem alterado a 

forma de viver e conviver e os impactos das TIC nos meios de comunicação web 2.0. 

Trata também de como a tecnologia impactou a sala de aula até chegar a EAD – e-

learning. 
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3.1 Sociedade da Informação e do Conhecimento 
 

 

 Se o Século XX pôde ser caracterizado como o século da produção industrial, o 

século XXI inicia com ênfase na sociedade da informação e do conhecimento. Ao 

mesmo tempo o desenvolvimento científico e tecnológico fez com que máquinas e 

equipamentos se tornassem cada vez mais acessíveis, se transferiu para a mente do 

trabalhador a capacidade de mover o sistema produtivo. 

 Diante dessa revolução tecnológica, as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) avançam mais rapidamente do que a própria informação. A 

informação que vinha sendo produzida e difundida por suportes atômicos (madeira, 

pedra, papiro, papel, corpo) atualmente circula pelos bits – códigos digitais universais (0 

e 1). As tecnologias da informática, associadas às telecomunicações vêm provocando 

mudanças radicais na sociedade por conta do processo de digitalização. [...]. 

Destacam-se pela capacidade de articulação e convergência com as tecnologias 

anteriores, seja no aspecto da linguagem, articulando a oralidade, a escrita e o próprio 

digital, seja no aspecto dos artefatos que convergem máquinas musculares, sensoriais 

e cerebrais. (SANTOS, 2010). 

 Na sociedade atual, em virtude da rapidez com que tem-se que enfrentar 

situações diferentes a cada momento, quanto mais mergulha-se na sociedade da 

informação, mais rápida são as demandas por respostas instantâneas [...]. Atualmente 

cada vez mais, processa-se a informação de forma multimídia, juntando pedaços de 

textos de várias linguagens superpostas simultaneamente, que compõem um mosaico 

impressionista, na mesma tela, e que se conectam com outras telas multimídia. A leitura 

é menos sequencial. 

  As conexões são tantas que o mais importante é a visão ou leitura em flash, no 

conjunto, uma leitura rápida, que cria significações provisórias, dando uma 

interpretação rápida para o todo, e que vai se completando com as próximas telas, 

através do fio condutor da narrativa subjetiva: dos interesses de cada um, das suas 

formas de perceber, sentir e relacionar-se. A leitura também é feita como em “ondas”, 

hipertextual, na qual uma leva à outra, acrescentando novas significações. A 
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construção é lógica, coerente, sem seguir uma única trilha previsível, sequencial, mas 

que vai se ramificando em diversas trilhas possíveis. (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 

2006) 

 Assim, uma nova revolução emerge, a revolução digital. Os ambientes de ensino e 

aprendizagem agregam uma das características da internet: a convergência de mídias 

em um mesmo ambiente. A informação se reproduz, circula, se modifica e se atualiza 

em diferentes interfaces (SANTOS, 2010, p.33-38). Desse modo, a informação 

disseminada faz parte de uma rede de comunicação na qual o papel de receptor e 

emissor se alterna, uma vez que o emissor e o receptor não mais pertencem a 

categorias estáticas.   

 As chamadas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) pressupõe novos 

modos de entender, olhar e construir o mundo. Tais transformações incidem também na 

cognição do ser humano, uma vez que este desenvolveu a capacidade de aprender a 

partir de fontes difusas de informação, não se restringindo a uma única fonte. (PEÑA; 

ALLEGRETTI, 2007). Nesta perspectiva, os autores acima postulam também que estes 

avanços tecnológicos propiciaram um salto qualitativo e quantitativo na comunicação. 

Quantitativo na medida em que se pode armazenar e socializar um grande número de 

dados, e qualitativo na medida em que as diferentes informações podem se articular 

gerando novos conhecimentos.  

 Outra modificação resultou no entendimento do que vem a ser o tempo e o 

espaço. O espaço não possui mais como referência a distância geográfica, bem como o 

tempo não está subordinado ao fuso horário. Em decorrência disso, a comunicação é 

facilitada, resultando na ampliação do campo comunicacional. 

 Nestes avanços da comunicação, a codificação digital utilizada nos processos 

comunicacionais garantiu à mensagem o caráter plástico, hipertextual, interativo e 

tratável em tempo real. 

É preciso, portanto, a distinção entre modalidade comunicacional tradicional – 

unidirecional – e a interativa, que pode ser assim formulada, conforme SILVA (2010) 

propõe no Quadro 03 abaixo: 

 

 



52 
 

Quadro 03: Distinção entre a modalidade unidirecional e a interativa 
A COMUNICAÇÃO 

  Modalidade unidirecional                                                    Modalidade interativa 

MENSAGEM: fechada, imutável, linear, 
seqüencial 

 MENSAGEM: modificável, em mutação, 
na medida em que responde às 
solicitações daquele que a manipula. 

EMISSOR: ”contador de histórias”, 
narrador que atrai o receptor (de maneira 
mais ou menos sedutora e /ou por 
imposição para o seu universo mental, seu 
imaginário, sua récita. 

 EMISSOR: ”designer de software”, 
constrói uma rede (não uma rota) e 
define um conjunto de territórios a 
explorar, ele não oferece uma história  a 
ouvir, mas um conjunto intricado 
(labirinto) de territórios abertos a 
navegações e dispostos a interferências, 
a modificações. 

RECEPTOR: assimilador passivo  RECEPTOR: “usuário”, manipula a 
mensagem como coautor, cocriador, 
verdadeiro conceptor. 

Fonte: Silva (2010, p.85). 

 

 Neste contexto, entra em cena a web 2.0, deixando de ser um repositório de 

conteúdos multimídia para converter-se numa plataforma aberta de conteúdos sobre 

uma arquitetura baseada na participação dos usuários. O conteúdo deixa de ser o 

produto final do emissor para o receptor, podendo ser manipulado por ambas as partes, 

passando, desta forma, a ser meio de construção do conhecimento e não mais a 

finalização do processo comunicacional (PEÑA et al. 2004). 

 Desse modo, se faz presente o uso de ferramentas de apoio à interação. O 

conhecimento passa a ser algo compartilhado entre muitos, pois a informação por si só 

não traz a construção de saberes significativos, mas a troca e a discussão entre 

pessoas e seus diferentes pontos de vista é que permitem a construção do 

conhecimento. Em vista disso, a aquisição do conhecimento se faz em cada 

possibilidade de saber e partilhar com outros esses saberes. Conhecer não se restringe 

a um momento único ou a uma etapa da vida, mas a uma busca constante. Conhecer 

faz parte da capacidade racional humana de aperfeiçoar-se na interação entre seres 

humanos (HIGUCHI et al.,2010). 
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3.2 Tecnologia e Educação 
 

 

 A evolução das tecnologias alterará (ficou estranho o mais que perfeito do 

indicativo) os sistemas de comunicação criando novas possibilidades de construção do 

conhecimento, rompendo definitivamente a noção de tempo e espaço. Além das “quatro 

paredes da sala de aula”, seja na empresa, também a residência e demais espaços 

sociais tornaram se ambientes educativos. Com a possibilidade de buscar informações 

e serviços fora das escolas nas redes de computadores pela internet, potencializada 

pela integração de diversas mídias, qualquer signo pode ser produzido e socializado no 

e pelo ciberespaço. Assim, “qualquer lugar” é um espaço de aprendizagem. 

 Caminha-se também para formas de gestão menos centralizadas, mais flexíveis, 

integradas. Para estruturas mais enxutas, menos pessoas trabalhando mais 

sinergicamente. Haverá maior participação dos professores, alunos, pais, da 

comunidade na organização, no gerenciamento, nas atividades, nos rumos de cada 

instituição escolar. (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2006) 

 Em face à perspectiva, as novas tecnologias interativas tendem, por sua vez, a 

contemplar as disposições da nova recepção, permitindo a participação, a intervenção, 

a bidirecionalidade e a multiplicidade de conexões. As novas tecnologias ampliam a 

sensorialidade, rompem com a linearidade e com a separação emissão/recepção. 

(SILVA, 2010). Associado a isto, as tecnologias de informação e comunicação abriram 

espaços para mudanças no papel do aluno. Do papel de ouvinte e receptor passivo da 

mensagem, o aluno passou a ser um pesquisador ativo frente à facilidade em acessar e 

manipular informações oriundas de diferentes fontes imersas no ciberespaço. (PEÑA et 

al.,2004). 

 Com a facilidade de acessar e manipular informações oriundas de diferentes 

fontes imersas no ciberespaço, transformou-se o papel do professor em pesquisador 

ativo, ampliando a função do professor, pois além de ser pesquisador, como 

caracterizado no passado, este passa também a ser mediador do processo de 

construção do conhecimento do aluno. (PEÑA; ALLEGRETTI, 2007). 
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 Diante deste cenário, se faz necessário repensar a lógica que sustentou os 

modelos pedagógicos tradicionais em que o professor é a principal fonte do 

conhecimento, privilegiando a transmissão da informação em detrimento de sua 

construção pelo sujeito que aprende. (COUTINHO; JUNIOR, 2007). O conceito de 

curso, de aula, também muda. A aula não é um espaço determinado, mas tempo e 

espaço contínuos de aprendizagem. É a escola que vai ao aluno, independente do 

tempo e espaço. A aula deixa de ter um ”tempo” delimitado e se expande para o tempo 

do aluno. Os cursos serão híbridos no estilo, na presença, nas tecnologias, nos 

requisitos [...] (PENA, 2010) Com o aumento da velocidade e de largura de banda, ver e 

ouvir à distância serão corriqueiros. 

 Hoje, se entende por aula um espaço e um tempo determinados. Esse tempo e 

esse espaço serão cada vez mais flexíveis. O professor continua “dando aula” quando 

está disponível para receber e responder as mensagens dos alunos, quando cria uma 

lista de discussão e alimenta continuamente os alunos com textos, páginas da internet, 

fora do horário específico da sua aula. O professor poderá dar uma parte das aulas em 

sua sala, sendo visto pelos alunos onde eles estiverem. Em uma parte da tela do 

computador do aluno aparecerá a imagem do professor, ao lado um resumo sobre 

aquilo que o docente explica. O aluno poderá fazer perguntas no modo chat ou ser 

visto, com autorização do professor, por este e pelos colegas. Essas aulas ficarão 

gravadas e os alunos poderão acessá-las off-line, quando acharem conveniente. 

(MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2006. p.56-58). 

Nessa perspectiva, abaixo, apresenta-se um quadro elaborado por Sancho 

(1998), que sintetiza uma comparação entre o ensino presencial e virtual centrado no 

docente e centrado no estudante. 

A maior parte dos cursos presenciais e on-line continua focada no conteúdo, na 

informação, no professor, no aluno individualmente e na interação com o 

professor/tutor. Convém que os cursos atuais sejam focados – principalmente os de 

formação – na construção do conhecimento e na interação; no equilíbrio entre o 

individual e o grupal, entre o conteúdo e a interação (aprendizagem cooperativa), um 

conteúdo em parte preparado e em parte construído ao longo do curso. 
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Quadro 04: Ensino presencial e virtual centrado no docente e centrado no estudante 
  Ensino presencial centrado no docente                                      Ensino virtual centrado no docente 

O docente fala muito mais que o alunado 
no processo de ensino. 

 MENSAGEM: modificável, em mutação, 
na medida em que responde às 
solicitações daquele que a manipula. 

O uso do tempo em sala de aula é 
determinado em sua maior parte pelo 
docente 

 O alunado ocupa a maior parte do 
tempo no estudo do material proposto 
pelo professor ou responsável pelo 
curso. 

Os móveis da sala de aula costumam ficar 
ordenados em filas e colunas, com as 
mesas e cadeiras voltadas para o quadro-
negro e a mesa do docente. 

 A comunicação é controlada pelo 
docente ou pelo tutor que recebe a 
maior parte das mensagens e consultas 

  Ensino presencial centrado no aluno                                           Ensino virtual centrado no aluno 

O alunado fala sobre as tarefas da 
aprendizagem pelo menos o mesmo 
tempo, se não mais, que o docente 

 A proposta de aprendizagem é aberta, e 
o alunado pode contribuir para melhorá-
la, para adaptá-la a suas necessidades 
e estilos de aprendizagem 

O ensino costuma  ser organizado mais de 
forma individual, em pequenos grupos (de 
dois a seis alunos) ou em grupos 
médios(de sete a dez), que de maneira 
frontal a toda sala de aula 

 As atividades de aprendizagem 
precisam de discussão e colaboração do 
grupo. 

O alunado participa da seleção e 
organização do conteúdo a aprender 

 É requerida a participação ativa do 
alunado na sequência das atividades de 
aprendizagem. 

O professorado permite ao alunado 
determinar total ou parcialmente as regras 
de comportamento, os prêmios e castigos, 
e como elas serão cumpridas 

 Os alunos participam ativamente do 
estabelecimento das regras de uso do 
ambiente virtual 

São utilizados diferentes materiais e 
recursos de ensino que os alunos podem 
empregar de forma individual ou em grupo            
de maneira independente. 

 O aluno contribui com recursos de 
ensino e aprendizagem, não apenas 
para seu grupo de trabalho, mas para 
todos os participantes. 

O uso dos materiais é planejado pelo 
docente ou de comum acordo com o 
alunado pelo menos a metade do tempo. 

 O alunado pode utilizar no processo de 
aprendizagem tanto os materiais 
propostos pelo curso como os trazidos 
por eles. 

A sala de aula costuma ser organizada de 
maneira que permita aos alunos trabalhar 
juntos ou separados, em grupo ou 
individualmente; não existem padrões 
dominantes de distribuição dos materiais 
da aula que se reagrupam frequentemente 

 O processo de ensino contempla 
situações das quais todo o grupo de 
alunos participa, atividades em pequeno 
grupo e ações individuais. 

Fonte: Sancho (1998, p.103-104). 

 

Todas as universidades e organizações educacionais, em todos os níveis, 

precisam experimentar como integrar o presencial e o virtual, garantindo a 
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aprendizagem significativa. É importante que os núcleos de educação à distância das 

universidades saiam do seu isolamento e se aproximem dos departamentos e grupos 

de professores interessados em flexibilizar suas aulas, que facilitem o trânsito entre 

presencial e o virtual (MORAN,2006). 

 O autor ainda alerta para a importância de equilibrar o presencial e o virtual. Pode-

se tentar a síntese dos dois modos de comunicação: o presencial e o virtual, 

valorizando o melhor de cada um deles. Como até agora a aprendizagem foi feita de 

forma presencial, não dá-se valor. Em cursos semipresenciais, se ocorre a demora  

para retornar à sala de aula, há uma expectativa maior pelo reencontro, um desejo de 

reaproximção, de estar juntos, de expressar em comunidade as impressões. A 

flexibilização curricular revalorizará a importância de aproveitar os momentos de 

presença física. Estar juntos fisicamente é importante em determinados momentos: 

conhecer, criar elos, confiança, afeto. Realizar atividades que se fazem de maneira 

mais adequada no presencial: comunidades, criar grupos afins (por algum critério 

específico). Definir objetivos, conteúdos, formas de pesquisa de temas novos, de cursos 

novos. Traçar cenários, passar as informações iniciais necessárias para situar-se diante 

de um novo assunto ou questão a ser pesquisada.  

 Por outro lado, quando conectados podem-se realizar trocas mais rápidas, 

cômodas e práticas. A comunicação virtual permite interações espaço-temporais mais 

livres à adaptação, a ritmos diferentes dos alunos, novos contatos com pessoas 

semelhantes, fisicamente distantes, maior liberdade de expressão à distância. 

(MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2006, p.57-58). 

Neste processo dinâmico de aprender pesquisando é importante utilizar todos os 

recursos, todas as técnicas possíveis por cada professor, por cada instituição, por cada 

classe: integrar as dinâmicas tradicionais com as inovadoras, a escrita com o 

audiovisual, o texto sequencial com o hipertexto, o encontro presencial com o virtual. 

Cada curso e cada professor farão isso de forma semelhante e ao mesmo tempo 

diferente. Não se pode padronizar e impor um modelo único da educação on-line. Cada 

área do conhecimento precisa mais ou menos do presencial. É importante 

experimentar, avaliar e avançar até se ter segurança do ponto de equilíbrio na gestão 
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do virtual e do presencial e de caminhar para ampliar as propostas pedagógicas mais 

adequadas para cada situação de ensino aprendizagem on-line. (MORAN, 2006, p.51) 

 

 

3.3 E-Learning 

 

 

O aprendizado é uma atividade humana necessária, que acontece em toda parte 

e todos os dias. No contexto corporativo, cada papel ou função numa organização, é 

decorrente de alguma forma de atributo de aprendizado.  As pessoas que executam o 

trabalho estão constantemente aprendendo. A modalidade de educação à distância, 

com suporte na internet, voltado às necessidades de uma empresa para treinamento de 

seus funcionários é geralmente denominado como e-learning. 

Rosemberg (2008), em relação ao e-learning, afirma que as empresas passam 

por três fases. Na primeira fase, as empresas buscam obter enormes quantidades de 

cursos e investir em tecnologia para gerá-los. Nessa fase, o sucesso é medido por 

quanto se faz  e quão rápido se faz, ou seja, pelo número de cursos que são oferecidos.  

Na segunda fase, entra em jogo a qualidade e o desempenho. Nesse momento, 

a empresa tem como foco identificar programas de e-learning que promovam os 

melhores resultados, mesmo que isso signifique a eliminação de outros. Há um 

aumento de experimentos sob novas formas de desenho e entrega, incluindo a 

combinação entre sala de aula e programa on-line. O sucesso é centrado nas 

aplicações instrucionais inovadoras, a relação custo-benefício também é considerada. 

Por fim, a terceira fase representa uma mudança no que se refere ao ensino e-learning, 

as empresas relacionam desempenho do treinamento e desempenho nos negócios, o 

ensino no trabalho e a performance ao longo da organização. O objetivo agora é 

desenhar soluções mais abrangentes que disseminem o treinamento, o 

compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a melhoria de desempenho, tudo 

englobado no contexto do trabalho. As medições realizadas nas empresas como 

produtividade, satisfação dos clientes e dos funcionários, agilidade organizacional e 

desempenho do mercado são as métricas mais importantes. 
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Em síntese, observa-se que sob o ponto de vista de valor, implantar o e-learning 

é fator insignificante. O que definirá a sua eficácia é o que pode ser feito com ele. O 

alvo a ser perseguido é a qualidade com que essa ferramenta reforça o desempenho 

dos negócios. Nisto, demandará por parte da organização medições prudentes e uma 

visão de longo prazo – uma estratégia de aprendizado e desempenho. 

Uma organização que aprende o termo oriundo dos trabalhos de Peter Senge, 

Chris Argyris e Donald Schon não é uma organização de treinamento, incluindo on-line. 

[...]. Muitos dos atributos de uma organização que aprende são mais humanos do que 

tecnológicos. Questões de confiança, reflexão, diálogo e feedback são essenciais. No 

entanto, a tecnologia propicia oportunidades para adquirir e ampliar o conhecimento e 

depois torná-lo acessível a mais pessoas. [...]. Assim a tecnologia complementa, mas 

não substitui as interações pessoais. (ROSEMBERG, 2008). 

 Para esse mesmo autor, é necessário expandir os parâmetros do que é e-

learning e como essa ferramenta pode ser aplicada estrategicamente ao contexto do 

trabalho. [...]. A empresa inteligente utiliza tecnologia para prover acesso à vasta série 

de novos recursos de aprendizado existentes pela organização, a qual deve ir além de 

ser um mero provedor de cursos. Neste sentido, a empresa inteligente reside na 

convergência estratégica dos princípios do aprendizado organizacional com as 

ferramentas e tecnologias capazes de suportá-los.  

Portanto, numa empresa inteligente os princípios do aprendizado organizacional 

são suportados e realçados por novos métodos e tecnologias que reduzem a diferença 

entre o aprendizado formal em sala de aula, o ensino informal e o suporte no trabalho. 

Assim, Rosemberg (2008, p.41): afirma que: 

  
Uma empresa inteligente é uma organização de alto desempenho que 
possibilita conhecimento e competências, habilitados pela tecnologia, para 
crescer e fluir livremente pelas fronteiras departamentais, geográficas ou 
hierárquicas, onde eles são compartilhados e acessíveis para o uso e benefício 
de todos. 

 

Nessa perspectiva, uma empresa inteligente utiliza o e-learning como um meio 

de integração direta dos processos e das atividades dos negócios. Logo, não é a 

integração do e-learning como uma atividade separada que contribui para a 

organização. Abaixo, apresenta-se um quadro elaborado por Rosemberg (2008) que 



59 
 

ilustra algumas das principais mudanças de paradigmas resultantes quando a empresa 

inteligente orienta a estratégia do e-learning. 
 

Quadro 05: O e-learning na Empresa Inteligente 
E-Learnig Tradicional E-learning da Empresa Inteligente 
Operação exclusiva do departamento de 
treinamento, prestando um serviço ao restante da 
empresa. O departamento de treinamento 
“detém”o e-learning. 

Integrado ao processo de negócios, requerendo 
parcerias específicas e profundas com outras 
unidades operacionais (por exemplo, TI, serviço ao 
cliente, RH). O e-learning é um recurso de funções 
complementares de negócios. 

Foco no fornecimento de cursos on-line; o 
desenho instrucional é a abordagem-padrão e 
dominante, e os projetistas instrucionais, 
trabalhando com especialistas da matéria, 
executam a maior parte do trabalho. 

Foco no fornecimento de instruções e informações e 
habilitação da colaboração. O desenho instrucional é 
uma das muitas abordagens essenciais e os 
desenhistas instrucionais são parte de equipes muito 
mais amplamente interdisciplinares. 

Suportam novas ferramentas de negócios, 
processos e produtos, que estão prestes a serem 
lançados. 

Envolvido inicialmente no desenho de novas 
ferramentas, processos e produtos, partindo de uma 
perspectiva de aprendizado e de desempenho. 

Opera sua própria plataforma e infra-estrutura de 
tecnologia; as ferramentas e os sites de 
treinamento na Web são separados dos outros 
recursos de negócios. 

Plenamente integrado com plataformas e infra-
estruturas de negócios; as informações dadas no 
treinamento são vinculadas sem emenda ao RH, TI e 
a outros recursos da empresa. 

Valor promovido pela satisfação dos “clientes” e 
ganho de aprendizado conforme medido pelos 
pré e pós-testes.  

Valor orientado pelo desempenho no trabalho e outras 
métricas de negócios, e pelo menor curso global, 
aumento da velocidade, e respostas da 
implementação e adaptabilidade junto aos requisitos 
variáveis dos negócios. 

Catálogo extenso de produtos (algo para todos). Soluções integradas e orientadas, que estão inseridas 
e refletem prioridades importantes nos negócios. 

Equipe permanente com a maior parcela do 
trabalho feita na própria empresa. 

Equipe flexível e que apresenta um bom número de 
especialistas sob revezamento, e o uso estratégico de 
parceiros-chave terceirizados.  

Ministra os cursos, e nós os recebemos até que 
eles sejam atualizados daqui a um ou dois anos. 

Fornece a solução e continuamente a melhora graças 
a repetições continuadas.  

Filosofia: Nós temos o conhecimento, e 
necessitamos repassá-lo para o campo. 

Filosofia: O conhecimento reside aqui [ na empresa], 
em firmas de consultoria e no campo.Precisamos 
coletá-lo, intermediá-lo, organizá-lo e empacotá-lo sob 
o ponto de vista dos funcionários. 

Fonte: Rosemberg (2008, p.55). 
 

Nota-se então uma redefinição do e-learning, desde inovadores meios de utilizar 

a tecnologia para ministrar cursos até inovadores meios de melhorar diretamente o 

aprendizado e o desempenho, tanto em treinamentos como nos locais de trabalho. 
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4 O E-LEARNING E SEU IMPACTO NA EDUCAÇÃO CORPORATIVA MACKENZIE 
 

 

 
Fonte: http://ilusoesoptica.blogspot.com/search?updated-max=2006-03-
02T23%3A00%3A00Z&max-results=500 
 

 

O presente capítulo aborda os cursos on-line oferecidos pela área de 

treinamento e desenvolvimento, bem como, análise e interpretação de dados das 

entrevistas realizadas e questionários aplicados. 

 

 

4.1 Conhecendo os cursos 
 

O Outlook foi o primeiro curso a ser oferecido pelo ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle para os funcionários das unidades de Alphaville, Brasília, 

Campinas e Higienópolis. Nascia a primeira parceria entre a área de T&D do IPM e a 

CE@d da UPM. Em 2011, mediante a boa aceitação por parte dos funcionários, 

decidiu-se  oferecer o curso “Português para Todos” .  
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4.1.1 Curso Outlook 
 

Neste curso, inscreveram-se 55 funcionários – entre colaboradores e docentes –, 

desses apenas 27 alunos finalizaram o curso. O Outlook foi ministrado por um docente 

da Faculdade de Computação e Informática (FCI) em parceria com Coordenadoria de 

Ensino à Distância. 

Para o professor do curso foi uma oportunidade de trabalhar com o ensino 

virtual, uma vez que lecionava apenas aulas presenciais na Universidade. Na 

elaboração do material didático, o professor obteve orientação de uma professora 

responsável pela parte pedagógica do Ensino à Distância. 

A realização deste curso contou com o uso do ambiente virtual de aprendizagem, 

o Moodle, para apoiar o desenvolvimento das atividades e também a comunicação e 

interação síncrona e assíncrona entre alunos. No entanto, utilizou somente atividades 

síncronas, no qual o e-mail foi a atividade predominante. 

O curso Outlook foi desenvolvido em nove módulos, sempre procurando manter 

a sequência de uma unidade em relação a outra. No início, recomendou-se aos alunos 

que atentassem para as metodologias apresentadas e, as dúvidas e contatos deveriam 

ser feitas por e-mail. A seguir são exemplificados alguns itens do curso, seus objetivos, 

planejamento das aulas e a forma de utilização dos recursos. 

 
Figura 02 – Iniciando o Outlook 

  
Nesta primeira fase você cadastrará o email enviado por mim (curso_outlook_nn) no Outlook criando 
assim uma conta que será administrada por ele.  
Em uma fase futura veremos que é possível o cadastramento de várias contas e separar o conteúdo em 
locais distintos, não misturando aqueles que dizem respeito a um trabalho ou setor com outro.  
Inicialmente veja a animação, várias vezes ser for necessário, até que entenda a atividade a ser 
realizada. Tome nota ser for possível.  
Se não conseguir cumprir a tarefa uma primeira vez, não desanime, veja novamente a animação. Como 
já falei anteriormente, entre em contato comigo se for necessário.  
Assim que este passo estiver realizado você estará pronto para receber e enviar emails via  Outlook e 
verificará a facilidade que isto representa uma vez que vários recursos do Office poderão ser utilizados.  
Observação importante: Não cadastre o seu e-mail do Mackenzie ou outro qualquer pois o Outlook 
retirará todos os seus emails do site e os colocará unicamente no computador em que você estiver 
estudando, não podendo acessá-los em nenhum outro. 

•      Bem - vindo ao Curso de Outlook Documento Word 
•      Animação - Abrindo e Iniciando o Outlook Arquivo 
•        Pra quem já possui conta de email no Outlook Arquivo 

Fonte: Curso Outlook (2010) 

http://ead.mackenzie.br/corporativo/mod/resource/view.php?id=424
http://ead.mackenzie.br/corporativo/mod/resource/view.php?id=425
http://ead.mackenzie.br/corporativo/mod/resource/view.php?id=426
http://ead.mackenzie.br/corporativo/mod/resource/view.php?id=424
http://ead.mackenzie.br/corporativo/mod/resource/view.php?id=425
http://ead.mackenzie.br/corporativo/mod/resource/view.php?id=426
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Nos itens elaborados do curso, o principal objetivo era propiciar ao aluno a 

prática imediata do recurso a ser ensinado como mostra a figura abaixo: 
 

Figura 03 – Respondendo um e-mail 
 

 

Respondendo um email  
É fácil Responder um email recebido qualquer que seja a maneira utilizada para lê-lo:  
Se ele foi aberto basta dar um click sobre o ícone “Responder” que está no canto superior esquerdo da 
página aberta.  
 

 
 
Caso contrário o ícone “Responder” a ser utilizado é aquele que aparece na Barra de Ferramentas no 
topo da página. Cuidado para ter selecionado antes com um click o email que se deseja responder 

 

 
Ao acionar o processo de Resposta o email do remetente aparecerá preenchido logo após “Para” e o 
seu conteúdo estará no corpo do texto.  
O cursor estará logo antes do texto recebido e basta colocar ali sua resposta.  
Feito isto é só dar um click em “Enviar”. O email recebido aparecerá novamente na tela. Basta fechá-lo e 
retornaremos à tela inicial do Outlook. 
Responda um email recebido de um dos de seus colegas e troque emails com ele.  

 Animação - Respondendo emails Arquivo 

 

Fonte: Curso Outlook (2010) 

 

Nota-se, portanto que o curso privilegiou no seu modelo pedagógico a 

exploração das ferramentas do Outlook por meio de simulações de tarefas semelhantes 

as que são utilizadas no cotidiano. No entanto, ressalta-se que no curso não houve a 

explanação dos recursos básicos do Moodle. 

 O conhecimento desta ferramenta por parte dos alunos foi sendo descoberto 

durante a realização do curso. Observa-se também a ausência de apresentação 

pessoal dos alunos e nenhuma interação promovida entre os alunos. Dada a 

http://ead.mackenzie.br/corporativo/mod/resource/view.php?id=435
http://ead.mackenzie.br/corporativo/mod/resource/view.php?id=435
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receptividade satisfatória, a área de Treinamento e Desenvolvimento decidiu expandir e 

diversificar o ensino virtual para a capacitação dos funcionários das unidades de 

Alphaville, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília. 

Diante desta primeira experiência, a decisão de expandir os cursos on-line, 

observou-se a necessidade de conhecer a literatura em Educação à Distância. 

 

4.1.2 Curso Português para Todos 
 

Instaurado esse novo cenário de ensino à distânica, a expansão e diversificação 

ocorreu com implantação do curso on-line “Português para todos” para a capacitação 

dos funcionários das unidades de Alphaville, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília.  

O curso “Português para Todos” começou a ser planejado pelo Treinamento e 

Desenvolvimento em parceria com o Ce@d da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

em novembro de 2010, com base nos pressupostos teóricos da literatura em EAD. 

Foram disponibilizadas 50 vagas, entretanto, diante da intensa procura pelos 

funcionários dessas unidades, o curso iniciou-se com 75 inscritos e com uma lista de 

espera de aproximadamente 70 funcionários – entre colaboradores docentes e 

administrativos. 
 

Figura 04 – Logo do curso 

 
Fonte: Curso português para todos (2011) 
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Na semana anterior ao curso Português para Todos, no período de 28 de março 

a 11 de abril de 2011, foi disponibilizado para todos os inscritos o módulo “Conhecendo 

o Moodle” com o objetivo de familiarizá-los ao ambiente virtual. 

 

Figura 05 – Conhecendo o Moodle 

 
Fonte: Curso português para todos (2011) 

 

O módulo “Conhecendo o Moodle” foi dividido em 2 (duas) unidades. Na unidade 

1, o aluno tem a oportunidade de conhecer os recursos de interação, os participantes, 

atualizar perfil, fazer a apresentação geral com a utilização do fórum e a exploração do 

ambiente como mostra a Figura 5. 

Na Unidade 2 (dois), foi disponibilizada uma modalidade de atividade, 

questionário semelhante ao que o aluno utilizará durante o curso. Nesta unidade, o 

aluno também deveria escrever sobre as expectativas do curso e enviá-las no formato 

texto por meio do link “Envie aqui seu texto”, disponibilizado no ambiente. O objetivo era 

familiarizar o aluno no envio de atividades. Nesta atividade, 34 alunos participaram da 

tarefa. 

Após o módulo “Conhecendo o Moodle”, iniciou-se o curso Português para 

Todos, no período de 12 de abril a 31 de maio de 2011, com 70 inscritos. O curso foi 

dividido em 07 (sete) unidades de aprendizagem. Para cada unidade, foi abordado um 

conceito da língua portuguesa e o aluno tinha o prazo de uma semana para 
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desenvolver as atividades. Toda terça-feira iniciava-se uma nova unidade de 

aprendizagem do curso. 

 
 Figura 06 – Recursos de interação 

 
Fonte: Curso Português para Todos (2011) 

 

Na primeira unidade, ao lado de cada material, havia ícones que orientavam e 

informavam se a atividade era de conteúdo, reforço, presença, fixação ou de avaliação. 

Em 06 (seis) das 07 (sete) unidades havia fóruns para a participação do aluno. Na 

unidade 1 (um), foram registrados os maiores números de participações em 

comparação às outras unidades. Nas unidades subsequentes, as participações no 
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fórum diminuíram gradativamente. As apresentações do conteúdo foram todas 

elaboradas em powerpoint, conforme Figura 07 abaixo: 
 

Figura 07 – Slide modelo do curso português para todos 

A palavra texto tem origem no verbo tecer:

Texto

“O tecido de palavras sugere múltiplos sentidos, 
dependendo do que cada um puder perceber 

no jogo de fios que o organizam” 
(NOGUEIRA, 2001)..

 
Fonte: Curso Português para Todos (2011) 

 

Para cada unidade, foram utilizados diferentes formatos de atividades como, por 

exemplo; atividades de leitura e correção de texto, elaboração de partes de um texto, 

atividades testes e atividades em formato de jogos conforme ilustra a figura abaixo: 
 

   Figura 08 – Jogo labirinto do saber 

 
 Fonte: Atividade do português para todos (2011) 
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Observou-se que durante as 04 (quatro) primeiras unidades a média de entrega 

das atividades ficaram em torno de 40. Nas últimas 03 (três) unidades, esta média 

diminuiu para 20 (vinte). No final do curso, em 31 de maio de 2011, observou-se que 

aproximadamente 40 (quarenta) alunos ficaram mais de 01 (uma) semana sem acessar 

o curso. 

 

4.2 Análise e Interpretação dos Dados 
 

Este item trata de descrever, analisar e interpretar os dados coletados 

decorrentes dos documentos e registros disponibilizados pelo Instituto Presbiteriano 

Mackenzie e das informações obtidas a partir dos questionários dos sujeitos 

(APÊNDICE A) que fizeram os cursos “Outlook” e “Português para Todos” e das 

entrevistas realizadas com os gestores (APÊNDICE B). 

 

4.2.1 Perfil dos Funcionários 
 

 O questionário (APÊNDICE A) foi enviado para 67 (sessenta e sete) sujeitos que 

terminaram os cursos “Outlook” e “Português para Todos”. Dos 22 (vinte e dois) 

respondentes, 9 (nove) sujeitos possuem o ensino médio, 08 (oito) possuem curso 

superior, 04 (quatro) possuem pós-graduação, e 1 (um) possui doutorado. 

 

Gráfico 01 – Grau de escolaridade 

 
Fonte: O autor, elaborado com base nos resultados do questionário Apêndice A (2011)  

ensino médio; 9; 
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4.2.2 Tempo de Empresa 
 

 Nas respostas, constata-se 05 (cinco) sujeitos com menos de 03 (três) anos, 8 (oito) 

sujeitos com mais de 05 (cinco) anos, 03 (três) sujeitos com mais de 10 (dez) anos e 06 

(seis) sujeitos com mais de 20 (vinte) anos de empresa, conforme mostra o Gráfico 02. 
 

Gráfico 02 – Tempo de empresa 

 
Fonte: O autor, elaborado com base no questionário anexo A (2011) 
 

Observa-se que há 09 (nove) sujeitos com mais de 10 (dez) anos de tempo de 

empresa representando 41% da amostra. Se considerarmos 05 (cinco) anos de tempo 

de empresa, teremos 17(dezessete) sujeitos representando 77% da amostra. Trata-se 

de um período de tempo considerável para que apreendam a cultura dominante da 

instituição.  Neste sentido, mesmo acostumadas a um modo peculiar de se fazer as 

coisas, ou seja, de sempre terem participado de cursos presencias, isto não 

representou barreiras a ponto de não aderir aos cursos on-line. 

 Nota-se, que mesmo a instituição possuindo subculturas, ou seja, pressupostos, 

conhecimentos e outros modos de expressão, compartilhados e típicos de determinado 

grupo e que podem ser definidas por designações de departamentos e separação 

geográfica, conforme Silva (2006), Zanelli (2004) e Robbins (2006), os cursos on-line 

tiveram a adesão de funcionários pertencentes a diversas (subculturas) departamentos 

e unidades educacionais, como por exemplo, Alphaville e Brasília.   
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4.2.3 Perfil de Função 
 

Entre o grupo de funcionários participantes do curso, 20 (vinte) são funcionários 

administrativos e 02 (dois) são professores, conforme mostra o gráfico abaixo: 

 

  Gráfico 03 – Perfil de função 

 
          Fonte: O autor, elaborado com base no questionário Apêndice A (2011)  

 

Acima, pode-se observar que a estratégia inicial do planejamento traçado pela 

área de treinamento e desenvolvimento para desenvolver o ensino à distância na 

instituição foi inicialmente cumprida. O plano inicial seria alcançar os funcionários 

administrativos, no entanto, percebe-se também o interesse de outros públicos, dentre 

estes, os professores. 

 

 

4.2.4 Cursos à Distância Oferecidos pela Área de Treinamento Frequentados por 
Funcionários. 

 

Nestes cursos 06 (seis) sujeitos frequentaram o curso Outlook, 13 (treze) sujeitos 

participaram o curso “Português para Todos” e 03 (três) sujeitos cursaram os dois 

cursos, conforme mostra o gráfico abaixo: 

 

funcionário; 
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professor; 2; 
9% 

funcionario
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 Gráfico 04 – Cursos à distância oferecidos pela área de treinamento 

 
 Fonte: O autor, elaborado com base no questionário Apêndice A (2011) 

 

 

Ainda neste universo, 32%, representado por 07 (sete) sujeitos, apontaram já 

terem sido alunos de cursos à distância e 68%, representando 15 (quinze) sujeitos, 

expressaram nunca terem frequentado antes um curso à distância. 

Neste cenário, observa-se que para a maioria dos alunos foi a primeira 

oportunidade de conhecer e participar de um curso on-line. Isto demonstra a 

receptividade dos funcionários em experimentar coisas novas. 

 

 

4.2.5 Percepção dos Funcionários sobre as Vantagens de Participar de um Curso 
on-line 
 

 

 Nas respostas obtidas sobre as vantagens de participar de um curso on-line, a 

maioria apontou a principal vantagem sendo a possibilidade de aprender a qualquer 

tempo e em qualquer lugar.  

 08 (oito) sujeitos apontaram que a principal vantagem é a aprendizagem a 

qualquer tempo, 03 (três) sujeitos disseram que a principal vantagem é a aprendizagem 

Outlook; 6; 27% 

Português para 
todos; 13; 59% 

Outlook  
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Outlook

Português para todos

Outlook e Português
para todos



71 
 

a qualquer lugar, 09 (nove) sujeitos disseram que a principal vantagem é a 

aprendizagem em qualquer hora e lugar, 01 (um) sujeito não respondeu e 01 (um) 

sujeito apontou que a principal vantagem é a dedicação e disciplina exigida, conforme 

mostra o gráfico e os depoimentos dos sujeitos abaixo: 
 
 

Gráfico 05 – Participação em algum Curso à Distância 

 
Fonte: O autor, elaborado com base no questionário Apêndice A (2011) 

 
 Pelos depoimentos, verifica-se a importância da aprendizagem a qualquer hora e 

a qualquer lugar para os sujeitos, representando 41% da amostra. Para melhor 

compreensão, seguem afirmações dos sujeitos: 

 
Com certeza, há grande vantagem em participar de um curso on-line 
justamente por conta da disponibilidade de tempo e local que o aluno tem para 
se dedicar aos estudos. Não há a necessidade de deslocamento até um 
endereço físico para ser ter as aulas. Basta ter um acesso à internet e tudo se 
torna mais fácil. (SUJEITO 7). 
Sim, a liberdade de você poder estudar no horário que for mais conveniente é 
um grande diferencial do ensino on-line. Também há a vantagem de ter todo o 
conteúdo em qualquer computador. (SUJEITO 1). 
Você tem acesso às informações importantes para o aperfeiçoamento de sua 
formação, na hora conveniente e podendo rever quando precisar. Vejo muitas 
vantagens na modalidade de ensino. (SUJEITO 9). 
Sim. A principal vantagem, a meu ver, é que você consegue administrar 
melhor seu tempo, executando as atividades com maior dedicação. Assim, 
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não se perdem aulas, e o conteúdo está sempre à disposição do aluno 
(SUJEITO 2) 
 
 

 Observa-se acima que os sujeitos de uma maneira geral, expressaram que uma 

das principais vantagens de participar de um curso on-line é a possibilidade de 

aprender a qualquer hora e a qualquer lugar, propiciando melhor gerenciamento do 

tempo, bem como, não ter a necessidade de se deslocar do local de trabalho e também 

evitar a interrupção de suas atividades. Pode-se destacar também a possibilidade de 

revisitar o conteúdo quando necessário e a opção de fazer as atividades fora do horário 

de trabalho. 

Nota-se que nesta modalidade de treinamento, a distância geográfica e o tempo 

não estão subordinados ao fuso horário. Em decorrência disso, a comunicação é 

facilitada, resultando na ampliação do campo comunicacional. Além de o conteúdo 

poder ser revisitado, ele deixa de ser um produto final do emissor e receptor, podendo 

ser trabalhado por ambas as partes, receber contribuições, fazer trocas, promover, 

discussões entre diferentes pessoas propiciando assim a construção do conhecimento 

e não mais a finalização do processo comunicacional. Permite também adaptação a 

ritmos diferentes dos funcionários, novos contatos com pessoas de diferentes 

departamentos e unidades, fisicamente distantes. 

Nessa perspectiva, é importante verificar uma mudança de paradigma da área. 

Os esforços de treinamento passam a ir além do funcionário isoladamente, para o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizado da organização, proporcionando 

aprendizagem disponível sempre que solicitada em qualquer lugar e qualquer hora, que 

favoreçam a criação de uma cultura de aprendizagem contínua, na qual os funcionários 

aprendam uns com os outros, compartilhem inovações e melhores práticas com o 

objetivo de solucionar problemas de situações de trabalho. (EBOLI, 2004; MEISTER, 

2005). 

Por fim, observa-se que conectados, os funcionários podem realizar trocas mais 

rápidas, cômodas e práticas e realizar atividades que se fazem melhor no presencial: 

comunidades, criar grupos afins e diferentes departamentos e unidades (por algum 

objetivo específico). Definir objetivos, discutir normas e procedimentos e participar de 

pesquisas de novos produtos e serviços. Retratar cenários mais autênticos com muito 
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menos risco, passar as informações iniciais necessárias para se situarem diante de um 

novo assunto ou questão a ser pesquisada. 

 

 

4.2.6 Percepção dos sujeitos sobre as desvantagens de participar de um curso 
on-line 
 

 Nesta percepção, 05 (cinco) funcionários disseram que a principal desvantagem é 

a necessidade de se dedicar mais, o que exige mais disciplina, 04 (quatro) sujeitos 

disseram que a principal desvantagem é a falta de interação entre os participantes, 07 

(sete) sujeitos apontaram que a principal desvantagem é a falta de orientação, 01(um) 

sujeito não percebeu desvantagem e 05 (cinco) sujeitos não responderam, conforme 

mostra o Gráfico 06 abaixo: 

 

Gráfico 06 – Desvantagens de Participar de um Curso on-line 

 
Fonte: O autor, elaborado com base nas respostas dos questionários Apêndice A (2011) 

 

 Observa-se que 07(sete) sujeitos desta amostra, representando 32%, 

expressaram que uma das principais desvantagens de participar de um curso on-line é 

a falta de orientação refletindo na ausência de um professor que pudesse tirar as 

dúvidas no momento em que elas surgem.  

Ao tratar-se das desvantagens do curso on-line os sujeitos declaram: 
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Seria a de não ter no exato momento da dúvida quem possa explicá-la. Se 
tivesse como ter um suporte on-line iria ajudar bastante, não depois que você 
fez a questão e recebe a correção dizendo apenas: muito ou tente melhorar. 
(SUJEITO 4). 
Talvez a falta de interação entre professores e alunos, e uma resposta mais 
rápida em caso de dúvidas durante as aulas. (SUJEITO 7). 

 

 Nos relatos acima, os sujeitos-alunos sentiram a ausência do professor e também 

expressaram o sentimento que se sentiram sozinhos no processo, 18% (dezoito por 

cento) relataram a falta de interação entre os participantes. Abaixo, segue uma fala na 

qual isto se evidencia: 
A desvantagem é falta de contato com as pessoas o que considero uma coisa 
muito importante. Deveria ter ao menos um encontro semanal, ou mensal ou 
fechamento com a turma toda (SUJEITO 5). 

 

Constata-se acima, que a demora em fornecer um feedback por parte do professor 

e a falta de interação entre os participantes foram apontados como desvantagens. No 

entanto, são também motivos que podem influenciar os alunos na  hora de decidir sobre 

a continuidade do curso. Profissionais envolvidos com o e-learning relatam a falta de 

interação entre as pessoas como fator de desmotivação, de altos índices de desistência 

e baixa produtividade. 

Isto também leva à reflexão de que na sociedade atual, à medida que avançam 

as tecnologias, os processos de comunicação tendem a ser mais participativos, e mais 

rápidas são as demandas por respostas instantâneas. As tecnologias de informação e 

comunicação exigem uma nova maneira de ensinar e uma relação professor-aluno mais 

aberta, interativa.  

Em outro relato, representando 23% (vinte e três por cento) da amostra, ou seja, 

05 (cinco) sujeitos expressaram que a participação num curso on-line requer mais 

empenho, dedicação e disciplina e que assumir a responsabilidade de seu aprendizado  

é bom, conforme relatam:  

  
É necessário maior comprometimento e automotivação, uma vez que não há 
acompanhamento na forma presencial (SUJEITO 10). 
 
Não ter um professor ao nosso lado para tirar dúvidas e é necessária muita 
disciplina, mas isso não é uma desvantagem é até bom (SUJEITO 14). 
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 Estas observações acima foram feitas após terem iniciado o curso. Em virtude de 

a maioria dos alunos não estarem familiarizados com a nova modalidade, ou seja, 15 

(quinze) funcionários disseram nunca terem frequentado antes um curso à distância, 

constata-se que muitos alunos ainda possuem concepções errôneas que precisam ser 

alteradas. Os alunos acreditam que os cursos à distância são mais fáceis do que as 

aulas convencionais e exigem menos dedicação, mas, quando descobrem que a 

situação contrária é verdadeira, o descontentamento aparece. 

 A fala do Sujeito 10 retrata situações em que os alunos não compreendem que 

precisam assumir uma grande responsabilidade por seu aprendizado em um curso de 

educação à distância e normalmente esperam que o tutor os conduza. Essa 

incompreensão faz com que os alunos fiquem para trás e que podem se tornar 

insatisfeitos (MOORE; KEARSLEY, 2007). 

 
4.2.7 Percepção dos Sujeitos Sobre o Apoio Dado pelas Chefias 
 

 Deste universo, 18 (cinco) sujeitos disseram sim, que a chefia apóia; 01 (um) 

funcionário disse não, e 03 (três) funcionários não responderam, conforme mostra o 

gráfico abaixo: 
 

 

    Gráfico 07 – Apoio das Chefias 

 
     Fonte: O autor, elaborado com base nas respostas dos questionários Apêndice A (2011) 
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 No Gráfico 07 acima, a maioria afirma que os gestores apoiaram a iniciativa em 

realizar cursos oferecidos pela da área de treinamento e desenvolvimento. No entanto, 

diante da mesma questão, o sujeito deveria justificar sua resposta, sendo que 09 (nove) 

sujeitos não justificaram, 06 (seis) funcionários disseram que suas chefias manifestaram 

apoio, 05 (cinco) sujeitos expressaram que suas chefias foram indiferentes ao processo, 

01(um) não soube responder e (01) um não somente apoiou, como deu exemplo, 

conforme mostra o Gráfico 08 abaixo: 

 

Gráfico 08: Apoio das Chefias 

 
Fonte: O autor, elaborado com base nas respostas dos questionários Apêndice A (2011) 
 
 Nota-se que 27% dos sujeitos disseram ter recebido apoio como mostra algumas 

falas de funcionários: 

 
Eu só fiz o curso Português para todos à distância na época, porque minha 
chefe me deu apoio total (SUJEITO 11). 
 
Houve apoio total para a realização dos cursos. (SUJEITO 13) 
 

 Em outras falas, 23% dos sujeitos afirmaram que os gestores foram indiferentes 

ao processo, no qual relatam abaixo: 

 
Não houve nenhuma manifestação em relação a esse assunto. Nem positiva, 
nem negativa (SUJEITO 21). 
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4.2.8 Percepção Sobre a Iniciativa da Área de Treinamento e Desenvolvimento 
Oferecer Cursos on-line. 
 

 Deste universo, 9 (nove) sujeitos expressaram que a iniciativa é importante,  uma 

maneira prática de aprender, facilitadora e atual, 07(sete) sujeitos disseram que a 

iniciativa auxilia na melhor utilização do tempo, 05 (cinco) sujeitos responderam que os 

cursos proporcionam maior integração e relacionamento entre eles e oferecem a 

possibilidade de alcançar maior número de pessoas e (1) um sujeito não respondeu, 

conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 09: Percepção Sobre a Iniciativa da Área de Treinamento e Desenvolvimento 

 
Fonte: O autor, elaborado com base nas respostas dos questionários Apêndice A (2011) 
  

 A iniciativa da área de Treinamento e Desenvolvimento se mostrou altamente 

favorável pelo fato de que o curso conseguiu alcançar um público que até então tinha 

dificuldades para deixar o seu ambiente de trabalho como expressa o sujeito a seguir: 

 
É fundamental a iniciativa da área nesse sentido, pois se trata de uma questão 
de estar atualizado e conectado com o que há de novo, além de ser uma fonte 
de suprir as necessidades de um público que tem cada vez menos tempo de 
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estar presente em cursos, mas que tem necessidade de se aprimorar 
profissionalmente (SUJEITO 19). 

 
 Outro aspecto favorável desta iniciativa foi a oportunidade dos funcionários se 

comunicarem com colegas de outros departamentos e unidades educacionais e a 

possibilidade de contemplar um maior número de funcionários, que em virtude de 

tempo, distância geográfica e especificidade do trabalho não permitia realizar cursos. 

Neste contexto, relatam: 
 
Acho inovador e bastante importante para o envolvimento de funcionários com 
pouca disponibilidade e mesmo os de outras unidades. Além do aprendizado, 
também é interessante pela oportunidade de relacionamento através dos 
fóruns e fácil esclarecimentos de dúvidas (SUJEITO 08). 
Muito boa a iniciativa, uma vez que pode concentrar um maior número de 
pessoas num mesmo curso e promover a confraternização entre os 
funcionários de diversos setores (SUJEITO 02). 
 

Constata-se na fala do (sujeito 8), que as tecnologias de informação e 

comunicação além de propiciarem aprendizado, possibilitam trocas e colaboração entre 

funcionários de diversos departamentos e unidades. Nesse aspecto, é importante 

verificar que o investimento realizado na aplicação de tecnologias de informação e 

comunicação foi utilizado para que pudessem ser facilmente acessadas por todos os 

funcionários da organização. Assim, se tem como eixo central uma preocupação mais 

ampla e abrangente com a educação de todos os funcionários da empresa.  

Outra parte das repostas, 41% da amostra, representando 09 (nove) sujeitos 

disseram que os cursos on-line são importantes, práticos e que contribuem para a 

aprendizagem. Assim, pode-se constatar a importância de oferecer diferentes meios 

para se aprender e que o conteúdo seja entendido como significativo para o seu 

contexto de trabalho, conforme as falas dos sujeitos abaixo: 
 
Acho enriquecedor. Principalmente em relação ao curso de português que é 
uma língua complexa, na qual temos muitas dúvidas e julgo muito importante 
sabermos escrever adequadamente, em todos os sentidos (SUJEITO 14). 
Excelente, pois acho que é a maneira mais eficiente de se adquirir 
conhecimento (SUJEITO 21). 

 

Deste modo, faz-se necessário avaliar continuamente soluções tecnológicas que 

contribuam para o aprendizado contínuo. Para isto, torna-se importante neste processo, 

a empresa selecionar uma combinação de meios adequados com o objetivo de 
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despertar no sujeito a disposição de aprender, compartilhar e disponibilizar informações 

e conhecimentos, promovendo a interiorização dos conteúdos construídos.  

 
 

4.3 Percepção se as Expectativas que o Sujeito Teve Antes de Participar de um 
Curso on-line Foram Satisfeitas 
 

Sobre esta percepção, 10 (dez) sujeitos disseram satisfeitos, 09 (nove) insatisfeitos, 02 

(dois) não responderam e 01 (um) sujeito disse sim e não, conforme gráfico abaixo: 

 
Gráfico 10: Percepção sobre as expectativas de participação num curso on-line 

 
Fonte: O autor, elaborado com base nas respostas dos questionários Apêndice A 

 

Dentre os motivos que levaram (45%) dos sujeitos a ficarem satisfeitos com o 

curso, destacam-se: o conteúdo, a organização e estrutura, a oportunidade de ter 

aprendido coisas novas. Como relatado a seguir:  

 
Muito satisfeita, não imaginava que seria ministrado com tamanha 
organização e estrutura (SUJEITO 01). 
 
Eu gostei muito do curso. Não aproveitei como eu gostaria pelo motivo de não 
ter internet em casa e não ter tempo de usar no trabalho. Mas, procurei 
aproveitar ao máximo, dentro das minhas possibilidades. Aprendi coisas 
novas e pude aperfeiçoar outras. Espero que tenha outro módulo, pois 
gostaria muito de dar continuidade (SUJEITO 20). 
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As respostas de uma maneira geral apontam que o curso “Português para 

Todos” foi o grande responsável pelos motivos que levaram os sujeitos a ficarem 

satisfeitos, enquanto o Outlook contribuiu um pouco mais para a insatisfação. No 

entanto,os sujeitos de certa forma conseguiram perceber uma evolução nos cursos 

oferecidos como relatam os sujeitos:  

  
Sim - para o Português para todos que nos trouxe novidades e desafios de 
aprimoramento na língua portuguesa; Não – para o Outlook, pois não trouxe 
grandes novidades e ficou mais na área técnica, para a qual temos suporte 
em todas as unidades e nos entregam tudo funcionando (SUJEITO 03). 
Sim, eu tinha um objetivo de passar no vestibular e esse objetivo foi alcançado 
(SUJEITO 02). 
 

 O relato de outro sujeito, funcionária que participou do curso “Português para 

Todos” e respondeu a avaliação do curso, aponta a contribuição do curso: 
 
Estou mais atenta na escrita, na fala - presto mais atenção quando as 
pessoas estão falando. Tenho lido mais, presto atenção nas pontuações e nos 
parágrafos (SUJEITO 4) 

 

 O comentário acima do (SUJEITO 4) reforça a importância do conteúdo estar 

inserido na vida cotidiana do aluno. O processo de conectar a aprendizagem do 

cotidiano à aprendizagem do curso não apenas confere uma sensação de maior 

importância aos participantes, mas também valoriza como pessoas que têm o próprio 

conhecimento e que podem aplicá-lo a outros contextos. Isto estimula os alunos a 

trazer sua experiência para a sala de aula, promovendo assim, o envolvimento com um 

contexto coletivo. (PALLOF; PRATT, 2002) 

Dos motivos que mais contribuíram para a insatisfação, representando 41% dos 

funcionários, mencionaram o curso Outlook, cujo conteúdo focou a auto-instrução, as 

dificuldades de acesso às tarefas, pouca interação entre os participantes e por último a 

dificuldade de acompanhar o curso por motivos pessoais, por estar de férias e a ideia 

de que seria mais fácil. 

Um dos aspectos que afeta a receptividade do aluno em relação à educação on-

line é a tecnologia envolvida. Como o curso Outlook representou para a maioria a 

oportunidade de realizar um curso on-line, percebe-se que alguns funcionários 

enfrentaram certa dificuldade com as ferramentas do Moodle. Muitas pesquisas têm 
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demonstrado que a facilidade com a tecnologia utilizada é um fator primordial para a 

determinação da satisfação e do sucesso. Nesse sentido afirmam Moore e Kearsley 

(2007, p.190): 

 
Se os alunos não estão familiarizados com a tecnologia, relutarão em usá-la 
de modo criativo e arriscado, o que afetará muito seriamente sua experiência. 
À medida que os alunos se familiarizam com a tecnologia, essa resistência 
diminui. No entanto, caso persistam problemas técnicos, a frustração e a 
resistência continuarão a aumentar. 
 

 Outro aspecto que contribui para a insatisfação conforme já mencionado é a 

dificuldade de acompanhar o curso. Assim, torna-se importante informar os alunos a 

respeito do tempo que deve ser dedicado ao aprendizado à distância e incentivá-los a 

pensar a respeito de como poderão acomodá-lo com outros interesses e obrigações. 

Em qualquer grupo de alunos, normalmente, existirá uma variedade considerável 

em termos de aptidões para a educação on-line. Alunos com poucas aptidões para o 

estudo, o gerenciamento do tempo ou de comunicação sendo entendida também com 

uma maior necessidade de orientação e aconselhamento, geralmente terão dificuldades 

com a educação à distância. (MOORE; KEARSLEY,2007). 

  

 
4.4 Percepção do gestor na implantação do e-learning  

 

 

Nesta segunda etapa foram realizadas 04 (quatro) entrevistas com gestores e 

profissionais da área de treinamento e desenvolvimento que estiveram envolvidos na 

implantação dos cursos on-line seguindo o roteiro de entrevista (APÊNDICE B). 

 

 
4.4 1 Percepção dos Gestores de como e por que foi Formado o e-Learning 

 

 

Nas respostas dadas pelos sujeitos sobre os motivos que levaram a implantação 

do e-learning, destacam-se a imposição por parte do Conselho Deliberativo do IPM, a 
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necessidade de se alcançar e integrar pessoas, principalmente das demais unidades 

educacionais fora de São Paulo e a diminuição de custos.  

Outra motivação para a implantação foi a falta de experiência e a falta de 

bagagem histórica com o e-learning, entretanto, a área de treinamento e 

desenvolvimento reconhecia na educação à distância uma tendência de mercado, 

conforme as falas dos sujeitos: 
 
Primeiramente nós temos este desafio que nos foi imposto pelo planejamento 
estratégico que foi elaborado pelo CD e direção da instituição. Confesso que 
nós não tínhamos nenhuma experiência nessa área. Estamos caminhando e 
com resultados positivos (SUJEITO 1). 
 
A  título de introdução, nós sabemos que aqui no Mackenzie, não temos 
bagagem histórica no ensino à distância, porque as nossas primeiras 
experiências ocorreram no ano de 2010 que, buscando em seguida uma 
tendência de mercado que é investir cada vez mais na tecnologia à distância, 
considerou o custo benefício da mesma....(SUJEITO 2) 
 
A maior necessidade de integração das áreas - incluir o pessoal do Mackenzie 
Rio, Campinas e Alphaville- que não tinham acesso ao treinamento de São 
Paulo, assim puderam participar e, também algumas pessoas tinham 
dificuldade de sair das áreas, foi útil desta forma, uma coisa integrativa, mais 
democrática em que eles pudessem participar (SUJEITO 4) 
 

Observa-se que neste início de implantação do e-learning, a imposição e o apoio 

concedido pela Instituição foi um fator importante nesse processo, sendo também 

motivado pelo seu custo–benefício, conforme a fala do (SUJEITO 2), acompanhado 

pela necessidade de alcançar diversos departamentos e unidades fora de São Paulo, 

integrando-os com uma proposta inovadora de capacitação.  

No entanto, se a implantação das tecnologias de informação e comunicação tiver 

como motivação principal, a diminuição dos custos, isto pode ser perigoso. Se as 

Tecnologias de Informação e Comunicação forem vistas apenas como uma ferramenta 

para redução de custos com o treinamento, ao invés de serem vistas como objeto de 

aprimoramento e qualificação, a empresa não abrirá portas para diversas inovações 

que poderão contribuir com as estratégias dos negócios (GHEDINE; TESTA; FREITAS; 

2007). 

Os autores acima postulam ainda, que em muitas empresas pesquisadas, a 

inexistência de um método efetivo de avaliação dos treinamentos realizados é um 
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indicador deste contexto, principalmente quando a avaliação realizada é apenas restrita 

a análise dos custos envolvidos. 

 

4.4.2. Percepção de Mudança na Àrea de Treinamento e Desenvolvimento após a  
Implantação do e-learning 
 

 Num primeiro momento, com base nas falas dos sujeitos, houve uma diminuição 

na procura de cursos presenciais e um aumento significativo pelo curso à distância, 

necessidade de profissionais da área de treinamento se capacitarem para o ensino on-

line e acesso a um público, antes inacessível. Nota-se também, a diminuição nos custos 

de treinamento, maior economia de tempo, um maior envolvimento e interação entre os 

participantes e o alcance de outras unidades educacionais.   

 No aspecto da diminuição da procura por cursos presenciais e nova capacitação, 

os sujeitos comentam: 

 
Nós observamos que houve uma diminuição na procura dos cursos 
presenciais e a nossa primeira experiência foi na área de informática com 
cursos mais pontuais e depois tivemos um grande desafio de lançarmos o 
curso de português em função das mudanças que nós tivemos da nossa 
ortografia. Lançamos este curso. A princípio, pensamos em atender 50 
pessoas e chegamos a 70, 80 inscrições e no segundo momento, nós 
aumentamos este número de vagas e batemos novamente o recorde de 
inscrições É a segunda vez que nós disponibilizamos este curso e estamos 
com mais de 80 inscrições a serem trabalhadas. Isto, também necessitou de 
conhecimento de nossa parte, treinamento de nossos próprios funcionários 
que também estão envolvidos.(SUJEITO 1). 
 

 Percebe-se no comentário que a implantação do e-learning provocou mudanças a 

ponto dos funcionários da área de Treinamento e Desenvolvimento buscarem 

capacitação para lidar com as tecnologias de informação e comunicação. 

 Outra mudança foi a possibilidade de se alcançar outro tipo de público como 

mostram as falas dos sujeitos abaixo: 

 
Houve um maior interesse pelos cursos, que antes nós não alcançávamos um 
número que dava para completar turma o primeiro foi o Português para Todos 
que ficaram 70 pessoas na lista de espera e também acho que alcançamos 
outras pessoas das outras unidades...(SUJEITO 3).  
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 O alcance de outras unidades educacionais fora de São Paulo sempre foi uma 

realidade desde que foi implementado o e-learning . No entanto, nota-se que ainda 

muitas das atividades que envolvem treinamento têm focado no desenvolvimento de 

cada funcionário. Assim, as empresas devem utilizar as Tecnologias de Informação e 

Comunicação inteligentemente, fazendo com que as pessoas aprendam, trabalhem e 

desempenhem juntas no longo prazo integrando áreas funcionais e demais unidades de 

uma empresa. (ROSEMBERG, 2008). 

 Outra mudança foi a possibilidade de se alcançar outro tipo de público como 

mostram as falas dos sujeitos abaixo: 
 
o acesso ao público, antes inacessível, passamos ter acesso a um público que 
antes não teríamos condições de assistir, ou frequentar, com capacitação de 
forma presencial (SUJEITO 2) 
Nós conseguimos alcançar um público que no presencial seria impossível. 
Uma das mudanças foi isso e também o que mudou foi a agilidade no 
processo. Acho que houve uma diminuição de custo, diminuição de tempo e 
agregando mais conhecimento aos funcionários (SUJEITO 3) 

 

 Nesse processo de implantação, observa-se que a vontade e a resistência em 

mudar sempre está atrelada a uma forma de pensar. Neste aspecto, houve uma 

reflexão para uma nova cultura de aprendizado demonstrado pela fala do sujeito:  
Para nós isto é coisa nova, apesar de ser uma prática de mercado, isto não 
era comum pela facilidade que nós tínhamos pela disponibilidade de sala e 
disponibilidade de instrutores. Nisto aí, até acredito que até estamos um 
pouco atrasados nesta modalidade, mas eu creio que aí está o futuro é aí que 
temos que caminhar (SUJEITO 1) 

 

 Portanto, percebe-se neste início que esta modalidade de ensino on-line, 

possibilita uma maior abrangência em termos de público, maior agilidade em 

transformar uma necessidade em treinamento, sensível diminuição de custo e a 

integração entre departamento e unidades. 

 
4.4.3 Percepção sobre as Possíveis Ações que a Área de Treinamento e 
Desenvolvimento Devem Fazer para a Consolidação do e-learning Corporativo na 
Instituição 

 
 

 De acordo com os sujeitos, a primeira ação importante é identificar e atender 

uma real necessidade da instituição. Segundo, seria a capacitação em massa para os 
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funcionários visando à familiarização com as tecnologias de informação e comunicação. 

Terceiro, divulgar junto à liderança os métodos do e-learning, os resultados obtidos e 

ter bons profissionais no ensino à distância. A quarta ação seria a elaboração de 

políticas e-learning em larga escala. Outras ações seriam avaliar continuamente o 

conteúdo, professores e a estrutura, e aperfeiçoamento do design instrucional, bem 

como, a ampliação no rol dos cursos on-line. 

 Nota-se, nestas entrevistas, a preocupação com um trabalho de sensibilização 

junto aos funcionários e a liderança, ao mesmo tempo a necessidade de capacitação 

dos funcionários para as novas tecnologias, conforme as falas: 

 
primeiro lugar deveríamos divulgar os métodos do e-laerning, segundo, uma 
capacitação em massa para a capacitação da ferramenta, já que estamos 
falando do processo que ainda está em fase de aperfeiçoamento, nós 
precisamos desta capacitação para que o nosso colaborador tenha condições 
de associar e  incorporar o espírito do ensino à distância, também,  divulgar os 
resultados obtidos através da educação à distância, o que a partir daí, 
teremos condições de gerar credibilidade no ensino à distância, ainda, possuir 
bons profissionais  no ensino à distância, porque assim conseguiremos 
credibilidade num processo como um todo, ainda ampliar o rol dos cursos, 
atendendo uma demanda pontual e atingindo os públicos inacessíveis 
(SUJEITO 2) 

 

Acho que a princípio, uma conscientização da chefia sobre o que é o e-
learning, acho que a maioria não tem conhecimento sobre isto, às vezes não 
permitem que o funcionário faça isto no horário de trabalho  e eles tem que 
fazer isto em casa, talvez isto não seja ideal. Acho outras propostas de outros 
cursos também tem que ser criadas e trabalhar também a questão do design 
gráfico que uma coisa que não é mais treinamento, que pertence ao NEAD, 
não é coisa nossa e, trabalhar também com os professores e também de 
forma a aumentar o conteúdo (SUJEITO 4) 

 

 

Observa-se então, a necessidade de elaborar ações que visem à 

conscientização sobre o valor do e-learning e o modo de utilização junto ao público 

envolvido. Outra constatação é a preocupação em aperfeiçoar o design do curso 

visando potencializar as funcionalidades do Moodle com o objetivo de tornar mais 

prático e estimulante.  
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4.4.4 Percepção sobre as possíveis ações internas que a área de treinamento e 
desenvolvimento devem implementar para expandir o e-learning 

 
 
Constata-se, nesta entrevista, preocupações na esfera de uma nova cultura de 

aprendizado, em que as pessoas ainda precisam se conscientizar para uma mudança 

de postura no ensino on-line como comenta um dos sujeitos: 
Agora, eu creio que as pessoas têm que entender o que é um curso  à 
distância, eu faço porque é mais fácil, o que não é, exige responsabilidade de 
quem ministra e de responsabilidade de quem está recebendo o ensinamento 
(SUJEITO 1). 

 

Outra ação apontada pelos sujeitos se refere à forte divulgação interna das 

vantagens do e-learning: 

 
Precisamos de divulgação, porque não tem como vender uma ideia, sem 
antes apresentá-la e ao mesmo tempo seduzir a partir da própria ideia, da 
própria estratégia, portanto, você tem que fazer uma boa apresentação do 
material, ser convincente, que ele é tão bom quanto ou melhor que a 
capacitação ou treinamento presencial, para que posteriormente, nós 
tenhamos adeptos sadios ao processo, ou seja convictos que é uma boa 
opção pelo e-learning (SUJEITO 2). 

 

 

Além da divulgação, a diversificação na utilização das ferramentas como 

estratégia para estimular a participação e o envolvimento, oferecer novos cursos e um 

modo para que o e-learning e o treinamento em sala de aula coexistam, foi apontada 

como ação importante, como o depoimento a seguir:  

 
Acho o que pode fazer. Pode aumentar a divulgação, foi pouco divulgado. A 
gente pode oferecer novos cursos para aumentar esta integração e oferecer 
momentos de integração presenciais, porque é importante as pessoas 
conhecerem pessoalmente e também aumentar as possibilidades dentro dos 
cursos de oferecer um chat, coisa mais integrativa, por que as pessoas 
conversam através dos fóruns, mas não tem aquele momento de todos 
conversarem ao mesmo tempo e oferecer mais cursos (SUJEITO 4). 

 

Nas falas dos sujeitos, nota-se uma preocupação em disseminar uma nova 

cultura de aprendizado on-line pautada em ações consistentes de divulgação, e que 

dentre as ações e estratégias adotadas sejam priorizadas a qualidade do conteúdo, 
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aperfeiçoamento na plataforma Moodle, em seu layout e, também a inclusão de novas 

ferramentas de comunicação possibilitando mais interação ente os participantes. 

Outra estratégia importante é a utilização de modelo híbrido, valorizando os 

momentos presenciais e ao mesmo tempo o ensino on-line e, que se beneficiem 

mutuamente. Desta forma, pode-se ter um público que tenha um pleno conhecimento 

desta modalidade de ensino, conhecedor de suas peculiaridades e vantagens. Assim, 

pode-se ter adeptos sadios ao processo, ou seja, convictos que é uma boa opção pelo 

e-learning conforme comentado acima. 

 
4.4.5 Percepção sobre as vantagens da implantação do e-learning para a área de 
treinamento e desenvolvimento 

 

 

A principal vantagem para um dos sujeitos é a garantia de uma linguagem única, 

assegurada também na existência de uma fonte também única (plataforma Moodle), 

como aponta abaixo: 

 
Nós temos alguns treinamentos, que falam dos princípios da instituição, dos 
seus valores, da sua confessionalidade, é difícil deslocar uma equipe para ir 
de Campinas para São Paulo e a Alphaville, porque essas pessoas têm as 
suas ocupações dentro da instituição. Através desta proposta, nós podemos 
levar a mesma filosofia para a mesma unidade, para as mesmas pessoas 
(SUJEITO 1). 

 

Observa-se na fala acima, que esta modalidade permite que os valores próprios 

sejam compartilhados por todos que contribuem com a imagem da empresa. A 

possibilidade de incutir nos funcionários a cultura e valores próprios pode contribuir 

para diferenciar ainda mais a instituição, pois pode despertar um sentimento 

semelhante àquele que se tem pelo país de nascimento, de fato uma cidadania, só que 

corporativa. 

Outra vantagem, que já foi percebida em outras repostas, aparece novamente 

que é a capacidade de oferecer novas opções de treinamento, a diminuição do custo de 

treinamento e de tempo, pois o funcionário não precisa se deslocar. Este ganho de 

tempo pode ser revertido para o seu ambiente de trabalho, podendo gerar maior 

produtividade conforme a fala dos sujeitos: 
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Creio que uma maior das vantagens, ela é de cunho financeiro, econômico-
financeiro, para ambos os lados, tanto para o gestor, tanto quanto para o 
colaborador. O gestor por sua vez, ele vai economizar, ele tem um custo menor, 
um investimento menor tanto para a área de treinamento e desenvolvimento, e 
o nosso colaborador por sua vez, considerando que ele não tem de arcar com o 
pagamento ou deslocamento para a área, muitas vezes o período de 
deslocamento, ele pode reverter no próprio ambiente de trabalho, então ele vai 
ganhar em muito, primeiro otimizando seu horário, e economizando, então o 
espírito da economia é dos dois lados, para o gestor, tanto quanto para o 
colaborador(SUJEITO 2) 
Existem aí, em minha opinião, uma redução de custo operacional e o aumento 
da capacidade de oferecimento de opções para treinamento (SUJEITO 1). 

 

Na fala dos sujeitos, pode-se observar que a instituição ao prover ferramentas e 

recursos que suportem o aprendizado e o desempenho diretamente no trabalho, estará 

em certo sentido construindo uma ponte que vai da sala de aula ao trabalho 

(ROSEMBERG, 2008). 

Outra percepção de vantagem que já foi apontada em outros momentos e mais 

uma vez reforçada é o alcance de outras unidades fora de São Paulo, como aponta um 

dos sujeitos: 
 Alcançamos todas as unidades e isto é novo, é tremendo. Isso seria impossível 

no processo na modalidade tradicional (SUJEITO 3). 
 

Para finalizar este item, uma vantagem percebida que é muito importante para 

qualquer área dentro de uma organização é a credibilidade. Nisto, comenta o sujeito: 
 
A Confiabilidade, aumenta, a credibilidade na área de treinamento. Vêem a área 
de treinamento como aquela que oferece cursos à distância, é importante para 
a instituição, como inovadora, é uma coisa que tem sido oferecida por outras 
instituições e a gente um pouco cru neste sentido. Para a nossa área, 
importante que área seja vista como provedora de treinamento, por que as 
pessoas pensam que a gente está aqui só para dar dinheiro e a gente tem tanto 
para oferecer, acho isto também importante (SUJEITO 4). 
 
 

 
4.4.6 Percepção se o e-learning mudou a forma de comunicação com os 
funcionários 

 

Nas falas de um dos sujeitos com a implantação das tecnologias de informação e 

comunicação na área de treinamento e desenvolvimento, a comunicação começou a 

mudar, como mostra a fala dos sujeitos: 
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Acho que está começando a mudar depois que o pessoal descobriu o Moodle, 
tem conversado através dos chats, das mensagens instantâneas que eles 
oferecem. O pessoal tem conversado bastante através dos fóruns, já vi pessoas 
se encontrando no campus, você é o fulano de tal, também estou fazendo o 
curso. É gostoso ver isto acontecer, acho que é uma coisa que está 
acontecendo fora do computador (SUJEITO 4). 
 

Nota-se que além de possibilitar novas formas de comunicação, as TIC  

permitem a ampliação da rede de relacionamentos. Essa rede pode disponibilizar os 

benefícios de conversas entabuladas na hora do almoço, no telefone, nos corredores 

ou quando os funcionários vão tomar água nos bebedouros, mais rapidamente a mais 

pessoas, atualizando a todos sobre o que está acontecendo (ROSEMBERG, 2008). 

Para Drucker (1999), quanto mais as empresas vierem a confiar no trabalho 

conjunto das pessoas sem efetivamente elas trabalharem juntas – ou seja, nas pessoas 

utilizando as novas tecnologias da informação – mais importante se tornará garantir  

que elas estejam  plenamente informadas. 

Outra mudança na fala de outro sujeito é que o e-learning comunicou aos 

funcionários indiretamente uma reflexão em sua maneira de aprender, como postula o 

sujeito: 
 Sim. nós percebemos que muitos funcionários têm dificuldade com o e-learning 

e pensam como um coisa simples. É mais fácil, tranquilo, faço na minha casa, 
quando as pessoas entram neste processo, elas percebem o contrário, tem que 
estudar mais, é um processo que exige tempo disponível e sentimos que muitas 
pessoas aqui desistiram do processo por ter uma ideia errada, então nós 
percebemos  que mudou a forma de comunicação e que o funcionário começou 
a repensar no processo de ensino aprendizagem (SUJEITO 3). 

 

Em outra fala do mesmo sujeito ele relata a questão do feedback como positivo 

nesta forma de comunicação: 
 Mudou até para nós, então a forma de comunicação com os funcionários foi 

melhor porque eles tem uma resposta online e . não fez a lição;é avisado na 
mesma hora. Se errou dá o retorno automaticamente. Se deu ok, recebe o 
correto na mesma hora e o certificado sai na mesma hora. Eu creio que desta 
forma facilita É um processo de início, que nós estamos começando, mais que 
certamente tende a crescer (SUJEITO 3). 

 
Outra constatação é que as novas tecnologias de informação e comunicação, de 

fato podem mudar a comunicação, pois os funcionários deparar-se-ão com um novo 

contexto, que inclui uma nova plataforma, um novo vocabulário, enfim, um novo 

contexto de aprendizagem como aponta o sujeito a seguir: 
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Nós tivemos uma nova percepção, por parte do colaborador, ao aprendizado, 
ao treinamento e desenvolvimento, porque automaticamente ele incorpora uma 
nova realidade tecnológica, bem como, uma nova  percepção do próprio 
vocabulário que é utilizado, nós vamos trabalhar com nova nomenclatura, uma 
nova plataforma do conhecimento, a questão do monitor, a questão do tutor, a 
questão do próprio professor, que vem do contexto totalmente diferenciado e 
sem sombras de dúvidas, isso vai intervir na comunicação dos funcionários com 
relação ao processo de treinamento e desenvolvimento porque  é uma nova 
realidade, uma nova tecnologia, que é interpretada na condição de ferramenta 
de treinamento que de certa forma, ela mexe com o cotidiano, altera a forma de 
comunicação sobre o viés do treinamento e desenvolvimento entre os 
funcionários de toda e qualquer empresa, considerando a novidade e o contexto 
tecnológico como um todo (SUJEITO 2). 
 

Confirma-se, nesta fala, o que Mc Luhan previa na década de 60 em que “o meio 

é a mensagem” afirmando na época que não havia neutralidade no meio tecnológico e 

que o meio transmite também algo sobre o conteúdo, transformando-o. Neste sentido, 

as mensagens, específicas da educação online em termos de linguagens, estilos, 

aspectos técnicos, são de natureza diferente do conteúdo. Portanto, esta realidade 

tecnológica comentada acima mexerá com o cotidiano das pessoas e alterará a forma 

de comunicação dos funcionários. 

No panorama geral, observa-se que os gestores percebem o e-learning como 

uma prática imprescindível para a área de treinamento e desenvolvimento, reconhecem 

evoluções e apontam mudanças e desafios a serem enfrentados nesta empreitada. 

Assim no contexto emergente de trabalho com o uso da tecnologia, criam-se novas e 

inúmeras oportunidades para soluções integradas de aprendizado. 

As tecnologias de informação e comunicação devem ser empregadas no 

contexto corporativo de modo que o aprendizado e o trabalho fiquem tão indistinguíveis 

entre si, se beneficiem tão mutuamente, que o aprendizado se torne trabalho, e o 

trabalho, aprendizado, ou seja, afirma a regra de Grudin (ROSEMBERG, 2008. p. 199) 

“Quando aqueles que se beneficiam da tecnologia não são os mesmos que fazem o 

trabalho, então a tecnologia provavelmente fracassará, ou ao menos será subvertida”. 

Portanto, nota-se que há um caminho a ser percorrido, no entanto, as trilhas desta nova 

cultura de aprendizado devem ser postas dia a dia.  

A fim de sintetizar as percepções de alunos e gestores, segue abaixo um quadro 

geral:
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Quadro 06: Percepções de Alunos e Gestores 
VANTAGENS DE PARTICIPAR 
DO CURSO 

DESVANTAGENS E DIFICULDADES 
EM PARTICIPAR DO CURSO E DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO E-LEARNING 

CONTRIBUIÇOES 
PARA A UNIVERSIDADE 
 

MUDANÇAS ALCANÇADAS E 
AÇÕES PROPOSTAS PELOS 
GESTORES 

Aprendizado a qualquer hora Falta de socialização entre os 
participantes 

Para o CLEM serviu de estímulo para 
implantação de novos cursos 

Evolucão nos cursos oferecidos 
outlook e português para todos 

Aprendizado a qualquer lugar Demora em receber feedbacks O CLEM utilizará a plataforma Moodle 
para se comunicar com os seus 
professores 

Aumento significativo  dos  
colaboradores no processo de 
capacitacao 

Reutilizacão do conteúdo O aluno passa  a ser responsável pela 
aprendizagem 

Para o ce@d representou a primeira 
experiência em elaborar cursos 

Capacitação dos funcionários do 
T&D 

Evita interrupção Falta de apoio das chefias Novas técnicas foram aprendidas Criação de tutores internos 
Evita deslocamento Falta de conscientização na liderança  A equipe está mais preparada para 

este tipo de desafio  
Reducão custos de treinamento 

Otimização do tempo Falta de familiaridade de algumas 
pessoas com o Moodle 

Capacitação de professores em ead Alcance das unidades fora de 
São Paulo 

Adaptação a ritmos diferentes 
de aprendizado 

Equipe enxuta 
Ce@d e ggp 

Parceria entre IPM e UPM Alcançar um público antes 
inacessível 

Permite conhecer funcionários 
de outros deptos e unidades 

Falta de políticas sobre o valor do  e-
learning 

 Grande nº pessoas ao mesmo 
tempo em diferentes locais 

 Descrença em relação a ead  A área é vista de outra maneira 
 Abandonos causados  por falta de bom 

acompanhamento do processo 
 Implantação de contratos de 

direitos autorais e remuneração 
para professores conteudistas e 
tutores 

   Treinamento no Moodle para 
todos os funcionários  

   Criação de um plano de 
comunicação sobre o valor do e-
learning 

   Criação de um programa de 
conscientização da liderança 

   Adoção de aprendizado híbrido 
como estratégia de ambientação 

   Nova percepção sobre EAD 
Fonte: O autor (2011) 
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5 CONCLUSÃO 
 
 A pesquisa sobre o e-learning na Educação Corporativa Mackenzie: Uma Parceria 

em Construção revelou por meio dos depoimentos de alunos e gestores, repercussões 

em áreas da Universidade, reconhecimentos das vantagens de sua implantação e 

mudanças e desafios a serem enfrentados. 

 A metodologia utilizada para a nossa investigação foi qualitativa do tipo 

exploratória, onde procuramos a todo o momento nos municiar de dados por meio de 

observações, registros de documentos, questionários e entrevistas dos funcionários 

alunos envolvidos com os cursos on-line, no caso, Outlook e Português para Todos, e 

os gestores da área de treinamento e desenvolvimento do IPM e da Coordenadoria de 

Ensino à distância da Universidade, ofertados em parceria até o momento desta 

pesquisa. 
 Após análise de dados, chega-se às considerações finais sobre os 

questionamentos que se converteram em problema de pesquisa, ou seja, identificar as 

contribuições e dificuldades que a introdução do e-learning desencadeou no sistema 

educacional corporativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, bem como, em seus 

funcionários da Universidade. 

 O resultado deste estudo revela que ao participar dos cursos on-line, os 

funcionários-alunos reconhecem que a principal vantagem é a possibilidade de 

aprender a qualquer hora e a qualquer lugar o que emerge em outras vantagens 

importantes. A participação nos cursos possibilita a otimização do tempo, pois o período 

despendido para se deslocar do trabalho pode ser revertido no próprio ambiente de 

trabalho. Permite também adaptar-se a ritmos diferentes de aprendizado, como por 

exemplo, o acesso ao conteúdo fora do trabalho, além de reutilizá-lo no momento em 

que for necessário.(ALMEIDA, 2003b; GHEDINE; TESTA; FREITAS, 2008; LITWIN, 

2001) 
 Entretanto, foram percebidas algumas desvantagens. Observa-se que os 

funcionários sentiram a falta de interação entre os participantes e a demora em receber 

feedbacks. Nota-se também, a dificuldade dos alunos em assumir a responsabilidade 

pelo próprio aprendizado, demonstrado pelas dificuldades em acompanhar o curso.( 

PALLOF; PRATT, 2002) No entanto, percebe-se ainda, com base nos depoimentos, 
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que os funcionários- alunos reconhecem uma evolução nos cursos on-line oferecidos 

pela área de treinamento e desenvolvimento mesmo diante das desvantagens 

apontadas. 

 Como todo processo de mudança, há resistências, quando algo novo é 

apresentado. Neste início de implantação do e-learning, houve resistências por parte de 

alguns gestores, pois para eles, participar de um curso online no horário de trabalho é 

visto como um tempo improdutivo. Muitos funcionários alunos ao fazerem os cursos, por 

iniciativa própria, revelam que seus superiores hierárquicos, em diversas ocasiões, não 

os incentivam e nem os apóiam e, às vezes, desconhecem que estão realizando os 

cursos (MOORE; KEARSLEY, 2007; ROSEMBERG, 2008). 

  Outra dificuldade enfrentada é a familiarização com o ambiente Moodle. Para a 

maioria dos funcionários, esta foi a primeira oportunidade de conhecer este novo 

ambiente, o que representou muitas barreiras na participação dos cursos. A estrutura 

em termos de pessoas também foi fator restritivo, pois o Ce@d e a área de treinamento 

possuem uma equipe enxuta. A falta de uma política formalizada sobre cursos à 

distância também foi uma grande barreira neste processo, pois não havia normas 

estabelecidas para a sua utilização (MOORE; KEARSLEY, 2007; BARBOSA, 2005; 

SANCHO,1998), 

 No entanto, foram constatadas contribuições com a implantação do e-learning na 

área de treinamento e desenvolvimento. Neste início, houve uma diminuição na procura 

de cursos presenciais e um aumento significativo nos cursos on-line. O curso presencial 

de português teve apenas oito (oito) alunos interessados. Ao passo que no on-line 

foram 140 (cento e quarenta) inscritos nas duas edições do curso.  

 Com a inclusão desta modalidade de ensino, houve a necessidade dos 

funcionários da área de treinamento buscarem capacitação para lidar com as 

tecnologias de informação e comunicação. Propiciou ainda, que dois funcionários da 

área de treinamento e desenvolvimento pudessem ser tutores do curso on-line. Desta 

forma, abriu-se espaço para a demonstração de suas habilidades e competências. A 

diminuição de custo com o treinamento foi percebida, pois os custos com professores, 

material didático e alimentação foram sensivelmente reduzidos. Estes custos, em maior 

escala são reduzidos, se forem considerados, os que são ministrados nas unidades 
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educacionais fora de São Paulo e, o período de ausência do funcionário-aluno para 

fazer o curso (MEISTER, 2005; PALLOF; PRATT, 2002; FISCHER; 2002). 

 Uma contribuição importante foi o alcance de outras unidades de São Paulo. Este 

resultado é significativo, pois propicia atingir um público que antes era inacessível. 

Ainda se alcançaram poucos funcionários- alunos nestas unidades por se tratar que a 

implantação do e-learning iniciou em 2011 com a oferta de apenas um curso.  Na 

medida em que for ampliado o e-learning, com mais cursos e estrutura, os resultados 

poderão ser melhores, pois haverá a possibilidade de integrar todas as unidades num 

único ambiente de ensino e aprendizagem com a plataforma Moodle. Assim, a área de 

treinamento e desenvolvimento pode ir além de ser uma mera provedora de cursos. 

(ROSEMBERG; 2008; EBOLI; 2004; 2010). 

 Outra conquista também importante e significativa foi a quebra de paradigmas 

entre gestores e profissionais da área de treinamento e desenvolvimento, pois havia 

muita desconfiança e não acreditavam que esta modalidade de  ensino poderia ter 

aderência entre os funcionários. Esta mudança é extremamente importante em relação 

ao ensino on-line, pois pode acelerar e intensificar os esforços para a consolidação 

desta modalidade em toda a instituição.  Um aspecto relevante foi a credibilidade, pois 

a área é vista como aquela que oferece cursos on-line, é importante para a instituição 

como inovação(ROSEMBERG, 2008; SOELTL, 2010; MEISTER, 2005). 

 Por último, na parceria realizada entre a área de Treinamento e Desenvolvimento 

(T&D) do Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) e a Coordenadoria de Ensino à 

Distância (Ce@d) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) constata-se 

contribuições importantes no sistema acadêmico. Para o Ce@d representou a primeira 

experiência em elaborar um curso totalmente à distância e que foi desenvolvido pela 

própria equipe. Na elaboração do curso “Português para Todos” foram aprendidas 

novas técnicas e desafios foram superados. Para a Coordenadoria, a equipe está mais 

preparada para as demandas deste tipo. Esta parceria também possibilitou a 

formalização de políticas de direitos autorais e remuneração de professores e tutores e 

o primeiro certificado on-line (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 
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 Por fim, a implantação do e-learning na área de treinamento e desenvolvimento 

teve repercussões em outra área da Universidade, o Centro de Línguas Estrangeiras do 

Mackenzie (CLEM). Para eles, a iniciativa da área de treinamento estimulou a área em 

estudar a implantação de cursos à distância e oferecer aos alunos. Diante deste 

processo, o CLEM lançará em breve o curso ”Português para Estrangeiros” totalmente 

à distância. 

 Cabe destacar um limite da presente pesquisa. O primeiro, por se tratar de cunho 

exploratório, os resultados obtidos não podem ser generalizados para outras situações. 

No entanto, não deixam de ser válidos, uma vez que fornecem informações sobre as 

contribuições de um processo de implantação do e-learning na área de treinamento e 

desenvolvimento numa Instituição de Ensino de tradição e pioneirismo em seu 

segmento. 

 Como sugestões para pesquisas futuras, investigar a hipótese de as tecnologias 

de informação e comunicação promoverem a transferência de conhecimentos 

construídos, gerados no ambiente virtual de ensino e aprendizagem nos departamentos 

e unidades educacionais e até que ponto este novo conhecimento gerado pode 

contribuir para reforçar o desempenho das pessoas no trabalho.  

 Outra possibilidade seria investigar, no aspecto da aprendizagem, melhorias das 

habilidades intelectuais e desenvolvimento de autonomia frente ao conhecimento. Por 

fim, seria também relevante pesquisar como as tecnologias de informação e 

comunicação podem contribuir para a conexão do conhecimento organizacional, ou 

seja, até que ponto auxiliaria no alinhamento e disseminação da comunicação interna e 

também do conhecimento organizacional, na melhoria de processos e geração de 

novos projetos. 

 Conclui-se com esta investigação a identificação de contribuições e dificuldades 

que a implantação do e-learning desencadeou no sistema educacional do Instituto 

Presbiteriano Mackenzie e da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

 Conclui-se que o e-learning fez com que o programa de treinamento ganhasse 

uma maior abrangência, alcançando um público até então inacessível e também uma 

pequena amostra de redução de custos. Possibilitou alcançar os funcionários de 

unidades fora de São Paulo, inserindo-os num mesmo curso. Conclui-se também que a 
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parceria instaurada contribuiu para o desenvolvimento de outros departamentos da 

Universidade no tocante  ao aprendizado técnico, bem como, servindo de estímulo para 

implantação de outros cursos. 

 Porém, há um caminho a ser percorrido para alicerçar esta nova modalidade de 

ensino no IPM, pois este processo se encontra em fase de implantação, o que 

demandará esforços visando a sua expansão e consolidação para todas as unidades 

educacionais. Isto exigirá a continuidade do programa, bem como, reforçar as políticas 

sobre o uso do e-learning, ações de conscientização junto à liderança posicionando o 

valor do e-learning e a capacitação de funcionários, objetivando a familiarização com as 

novas tecnologias de informação e comunicação. Todas estas ações devem ser 

diversificadas a curto, médio e longo prazo alicerçadas num programa de comunicação 

interna.  

 Por fim, criar um programa de treinamento para os funcionários ingressantes para 

que possam acompanhar e se engajar nesta nova modalidade de treinamento. 
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APÊNDICE A 
 
QUESTIONÁRIO APLICADO AOS COLABORADORES (ALUNOS) 

 

Caro colega, estamos realizando uma pesquisa para aferir a percepção dos 

funcionários inscritos nos cursos “Outlook’ e Português para Todos”. Nossa intenção é 

aprimorar o sistema educacional corporativo e oferecer cada vez mais oportunidade de 

atualização aos funcionários. A sua contribuição será de muita valia neste processo. Os 

dados são confidenciais e a sua identificação não é necessária. Ficamos desde já 

agradecidos pela sua colaboração. 

 
PERFIL DO ALUNO 
Função: 
Escolaridade:  
Tempo de Empresa:  
PERCEPÇÃO DO CURSO 
1 Assinale o curso a distancia que cursou ou está cursando no Mackenzie. 

Outlook (   )              Português para Todos (   )  
2 Você já participou de algum outro  curso a distância?  

Sim (   )          Não (   ) 
Se respondeu sim, informe qual:  

3 Você já participou de outros cursos oferecidos pelo RH do Mack na modalidade de ensino presencial?  
Sim (   )          Não (   ) 

4 Se respondeu SIM na questão anterior, mencione aqui o nome do curso e o local em que este foi 
realizado. 
             Curso:___________________________________Local:_____________________________ 
5 Se respondeu NÂO, informe o motivo pelo qual você não participou de nenhum curso de ensino 
presencial oferecido pelo RH do Mack. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6 Você percebe vantagens em  participar de um curso on-line, por quê? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________ 
 
7  Quais as desvantagens em participar de um curso on-line?  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
8 As chefias apoiaram a sua iniciativa em  realizar os cursos on-line oferecidos pela área de treinamento 
e desenvolvimento?  
            Sim (   )   Não (   ). Justifique a sua resposta. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
9 Qual a sua opinião sobre a iniciativa da área Treinamento de oferecer cursos on-line? Comente. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
10 As expectativas que você teve antes de participar de um curso on-line foram satisfeitas?  
            Sim (    )    Não (   ).  Justifique a sua resposta  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS GESTORES  
PERFIL DO GESTOR 
Função: 
Escolaridade:  
Tempo de Empresa:  
PERCEPÇÃO DO GESTOR NA IMPLEMENTAÇÃO DO E-LEARNING 

1 Como e por que foi formado o e-learning corporativo do Mackenzie? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2 O que mudou na área de treinamento e desenvolvimento após o e-learning? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

3 Quais as possíveis ações que a área de treinamento e desenvolvimento devem fazer para a 
consolidação do e-learning corporativo na Instituição? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
4 Quais as possíveis ações internamente que a área de treinamento e desenvolvimento devem 

implementar para expandir o e-learning? 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
5 Quais as vantagens da implementação do e-learning para a área de treinamento e 

desenvolvimento? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
6 O e-learning mudou a forma de comunicação com os funcionários? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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	RESUMO
	O presente estudo interdisciplinar trata de uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório que investiga as contribuições e dificuldades que a implantação do e-learning desencadeou no sistema educacional do Instituto Presbiteriano Mackenzie. A metodol...
	ABSTRACT
	1.1 Justificativa
	Quanto à coleta de dados, foi enviado questionário por e-mail para 67 alunos que participaram dos cursos on-line Outlook e Português para Todos , pelo qual se obtiveram 22 respostas. As entrevistas foram realizadas com 04 gestores e funcionários do T...
	1.3 Campo de Investigação
	Esta pesquisa terá como campo de investigação o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que nos seus mais de 140 anos de história, consolidou-se como uma instituição confessional presbiteriana, que objetiva educar o ser humano, criado à imagem de Deus, pa...
	A história do Mackenzie teve início em 1870, em São Paulo, uma cidade em franco desenvolvimento econômico. Surgia uma escola de proposta inovadora chamada “Escola Americana” fundada por George Whitehikk Chamberlain e Mary Annesley. Em 1952, a junção ...
	A Universidade composta por 09 unidades universitárias oferece cursos de graduação, extensão, especialização, mestrado e doutorado. São mais de 30 cursos de graduação, 60 cursos de especialização, 10 cursos de mestrado, sendo 08 acadêmicos e 02 profi...
	A plataforma Moodle, ambiente virtual de ensino e aprendizagem, é utilizada pela Universidade para a realização de algumas disciplinas da graduação com alto índice de dependência e para a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico on-line da pó...
	Em todas as unidades sedes do Mackenzie, há uma estrutura administrativa que auxilia tanto o colégio quanto a universidade, todas interligadas por um mesmo conjunto de sistema operacional que se reporta para a unidade de São Paulo.
	1.3.1 Recursos Humanos do Mackenzie: Um Breve Histórico (1997 – 2011)
	Até o Século XVIII, não somente no Brasil, mas em todas as civilizações, a educação era privilégio das elites, ou de alguns segmentos da população e, portanto, restrita às minorias. A partir de então, observou-se um esforço para garantir que todos os...
	Diante de um lento processo de evolução do conhecimento, as pessoas podiam viver em sociedade pelo resto de suas vidas com os conhecimentos adquiridos ao longo da juventude. Entretanto, com o advento da tecnologia e do desenvolvimento da civilização ...
	Distante de ser um processo de avanço linear e contínuo, a história da humanidade nesses últimos séculos também foi marcada pelo número sem precedentes de conflitos, guerras, massacres e discriminações. Contudo, é inegável que hoje vive-se num cenár...
	Nota-se que o progresso técnico, econômico, social e político conduziu o mundo para uma nova realidade, na qual os desafios a serem enfrentados são de nova ordem. É como se vivesem em um nova sociedade. Nos campos tecnológicos, econômico e social, co...
	Essa nova configuração da sociedade tem para a educação novos requerimentos, muitos deles radicalmente diferentes dos prevalecentes até recentemente. Os aspectos sociais e econômicos não são mais capazes de explicar todas as dimensões do cidadão. Sab...
	Nos dias atuais, mais do que antes, a educação passou a ser um pré-requisito do cidadão em todas as suas dimensões, que segundo Souza (2010), mesmo na sua dimensão mais elementar, que é a do cidadão consumidor, o indivíduo precisa ser educado. Se não...
	O cidadão produtor também precisa sê-lo, porque as constates mudanças conduzem a rever tanto as técnicas quanto sua estrutura de produção. [...] Profissões mudam e é preciso  dar um salto tecnológico individual com essa mudança. Empresas e setores in...
	Na terceira e última, a dimensão do cidadão participante da vida do país, observa-se que, quanto maior o nível educacional de uma pessoa, maiores são suas oportunidades de participação na vida social. De outro, é sabido que os sistemas de ensino prec...
	Perante todos esses desafios, o sistema educacional preexistente torna-se completamente obsoleto. As exigências para o sistema educacional são simples em seu enunciado: (1) é preciso que todos desenvolvam a capacidade de aprender e (2) é necessário o...
	No Brasil, os dados do IBGE (2008, apud STAREC, 2011) indicam que da atual população de 190 milhões de brasileiros, mais de 16 milhões são analfabetos, o que representa mais de 9% da população. É significativo dizer que ainda há o percentual de brasi...
	Apesar do elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, nos últimos 20 anos, em que se registrou um crescimento significativo da educação entre os concluintes do ensino médio, o Brasil está na quinquagésima terceira posição entre 65 paíse...
	Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), metade das crianças do sexto ano de ensino fundamental não entende o que lê, e apenas 26% dos adultos conseguem ler e compreender o conteúdo de um livro, enquanto 74% ...
	A junção desses resultados tem permitido ao país um diagnóstico da qualidade da educação brasileira, o qual segundo Costin (2010) apresentam três grandes problemas: (1) faltam competências básicas de leitura e interpretação de textos; (2) falta racio...
	O reflexo direto desses problemas pode ser percebido na mão de obra que chega ao mercado de trabalho. É relevante ressaltar que, na faixa etária que vai dos 18 aos 24 anos, segundo o IBGE (2008, apud STAREC, 2011), pouco mais de 10% dos jovens estão ...
	Esse cenário educacional afeta diretamente as empresas que precisam treinar seus funcionários além de suas necessidades. A organização do Século XXI, mais competitiva por natureza, deixa clara a relação entre desenvolvimento de competências por meio ...
	Nos dias de hoje, o tema cultura organizacional se tornou relevante para todos aqueles que se interessam em compreender o comportamento humano nas organizações, uma vez que os valores básicos compartilhados influenciam sobre maneira o modo como os in...
	De acordo com Schein (1996, p.15), a cultura organizacional é definida como:
	Fica evidente que este sistema de valores compartilhados pelos membros de uma organização a diferencia das demais. Contudo, este sistema são características-chave, que a organização valoriza. Segundo as pesquisas sugerem, existem 7 (sete) característ...
	O autor acrescenta ainda que cada uma dessas características existe dentro de um continuum de um grau baixo até um grau elevado. A avaliação da organização em termos dessas 7 (sete) características revela, portanto, uma ilustração complexa da cultura...
	Dessa forma, temos a cultura dominante que expressa os valores essenciais compartilhados pela maioria dos membros de uma organização. Ressalte-se ainda, que essa visão macro de cultura confere à organização sua personalidade distinta. No entanto, a i...
	Assim, as subculturas tendem a ser desenvolvidas nas grandes organizações para refletir problemas, situações ou experiências comuns a alguns de seus membros e podem ser definidas por designações de departamentos e separação geográfica. O departamento...
	Após as considerações acerca do conceito de cultura organizacional, pode-se afirmar que existem alguns níveis de manifestação de cultura em uma empresa, uns mais fáceis, outros mais profundos de serem observados. Schein (1985) afirma que há três níve...
	O primeiro, artefatos visíveis, compreende o ambiente físico da organização, o seu layout, arquitetura, tecnologia, tipos de vestuário, crenças expressas em material para orientação de funcionários. O segundo nível é o sistema de valores declarados, ...
	O terceiro, pressupostos básicos, normalmente inconsciente, determinam como os membros do grupo percebem, pensam e sentem. São resultantes de respostas aprendidas pelas pessoas e, uma vez associadas a comportamentos para solucionar problemas, tornam-...
	As intensas mudanças nos ambientes tecnológico, econômico, político e sociocultural transformam as práticas até então consagradas nas organizações em problemas a serem enfrentados. Nessas circunstâncias, torna-se relevante identificar ou diagnosticar...
	Ainda, nesta perspectiva, qualquer estratégia prática para modificar a cultura organizacional terá que envolver o pensamento e a ação, tanto ao nível das crenças básicas como na instância das suas manifestações culturais, devendo, para isto, ser revis...
	A questão primordial, como aponta Schein (1996), não é proceder para obter novos conceitos e habilidades, mas, principalmente, agir para não repetir procedimentos que deixaram de ser funcionais à organização. Como se observa acima, a cultura não pode...
	Entretanto, esses modelos podem ser incentivados a progredir, deixando que os pontos considerados fracos atrofiem com o passar do tempo. Nesse sentido, ressalta Schein (1996) que se uma organização em sua política sempre se orientou por incentivos in...
	Diante desse contexto, apreende-se que a cultura não pode ser modificada, mas ampliada e resignada por meio de mudanças em conceitos considerados essenciais nos modelos mentais das pessoas nas organizações. Tais mudanças se efetivam mediante atitudes...
	3 EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
	Na semana anterior ao curso Português para Todos, no período de 28 de março a 11 de abril de 2011, foi disponibilizado para todos os inscritos o módulo “Conhecendo o Moodle” com o objetivo de familiarizá-los ao ambiente virtual.
	O módulo “Conhecendo o Moodle” foi dividido em 2 (duas) unidades. Na unidade 1, o aluno tem a oportunidade de conhecer os recursos de interação, os participantes, atualizar perfil, fazer a apresentação geral com a utilização do fórum e a exploração do...
	Na Unidade 2 (dois), foi disponibilizada uma modalidade de atividade, questionário semelhante ao que o aluno utilizará durante o curso. Nesta unidade, o aluno também deveria escrever sobre as expectativas do curso e enviá-las no formato texto por meio...
	Após o módulo “Conhecendo o Moodle”, iniciou-se o curso Português para Todos, no período de 12 de abril a 31 de maio de 2011, com 70 inscritos. O curso foi dividido em 07 (sete) unidades de aprendizagem. Para cada unidade, foi abordado um conceito da ...
	Na primeira unidade, ao lado de cada material, havia ícones que orientavam e informavam se a atividade era de conteúdo, reforço, presença, fixação ou de avaliação. Em 06 (seis) das 07 (sete) unidades havia fóruns para a participação do aluno. Na unida...
	Para cada unidade, foram utilizados diferentes formatos de atividades como, por exemplo; atividades de leitura e correção de texto, elaboração de partes de um texto, atividades testes e atividades em formato de jogos conforme ilustra a figura abaixo:
	Observou-se que durante as 04 (quatro) primeiras unidades a média de entrega das atividades ficaram em torno de 40. Nas últimas 03 (três) unidades, esta média diminuiu para 20 (vinte). No final do curso, em 31 de maio de 2011, observou-se que aproxima...
	Nota-se, que mesmo a instituição possuindo subculturas, ou seja, pressupostos, conhecimentos e outros modos de expressão, compartilhados e típicos de determinado grupo e que podem ser definidas por designações de departamentos e separação geográfica,...
	Sobre esta percepção, 10 (dez) sujeitos disseram satisfeitos, 09 (nove) insatisfeitos, 02 (dois) não responderam e 01 (um) sujeito disse sim e não, conforme gráfico abaixo:
	Dentre os motivos que levaram (45%) dos sujeitos a ficarem satisfeitos com o curso, destacam-se: o conteúdo, a organização e estrutura, a oportunidade de ter aprendido coisas novas. Como relatado a seguir:
	As respostas de uma maneira geral apontam que o curso “Português para Todos” foi o grande responsável pelos motivos que levaram os sujeitos a ficarem satisfeitos, enquanto o Outlook contribuiu um pouco mais para a insatisfação. No entanto,os sujeitos ...
	O relato de outro sujeito, funcionária que participou do curso “Português para Todos” e respondeu a avaliação do curso, aponta a contribuição do curso:
	O comentário acima do (SUJEITO 4) reforça a importância do conteúdo estar inserido na vida cotidiana do aluno. O processo de conectar a aprendizagem do cotidiano à aprendizagem do curso não apenas confere uma sensação de maior importância aos partici...
	Dos motivos que mais contribuíram para a insatisfação, representando 41% dos funcionários, mencionaram o curso Outlook, cujo conteúdo focou a auto-instrução, as dificuldades de acesso às tarefas, pouca interação entre os participantes e por último a d...
	Outro aspecto que contribui para a insatisfação conforme já mencionado é a dificuldade de acompanhar o curso. Assim, torna-se importante informar os alunos a respeito do tempo que deve ser dedicado ao aprendizado à distância e incentivá-los a pensar ...
	Em qualquer grupo de alunos, normalmente, existirá uma variedade considerável em termos de aptidões para a educação on-line. Alunos com poucas aptidões para o estudo, o gerenciamento do tempo ou de comunicação sendo entendida também com uma maior nece...
	Entretanto, foram percebidas algumas desvantagens. Observa-se que os funcionários sentiram a falta de interação entre os participantes e a demora em receber feedbacks. Nota-se também, a dificuldade dos alunos em assumir a responsabilidade pelo própri...
	Como todo processo de mudança, há resistências, quando algo novo é apresentado. Neste início de implantação do e-learning, houve resistências por parte de alguns gestores, pois para eles, participar de um curso online no horário de trabalho é visto c...
	Outra dificuldade enfrentada é a familiarização com o ambiente Moodle. Para a maioria dos funcionários, esta foi a primeira oportunidade de conhecer este novo ambiente, o que representou muitas barreiras na participação dos cursos. A estrutura em te...
	No entanto, foram constatadas contribuições com a implantação do e-learning na área de treinamento e desenvolvimento. Neste início, houve uma diminuição na procura de cursos presenciais e um aumento significativo nos cursos on-line. O curso presencia...
	Com a inclusão desta modalidade de ensino, houve a necessidade dos funcionários da área de treinamento buscarem capacitação para lidar com as tecnologias de informação e comunicação. Propiciou ainda, que dois funcionários da área de treinamento e des...
	Uma contribuição importante foi o alcance de outras unidades de São Paulo. Este resultado é significativo, pois propicia atingir um público que antes era inacessível. Ainda se alcançaram poucos funcionários- alunos nestas unidades por se tratar que a...
	Outra conquista também importante e significativa foi a quebra de paradigmas entre gestores e profissionais da área de treinamento e desenvolvimento, pois havia muita desconfiança e não acreditavam que esta modalidade de  ensino poderia ter aderência...
	Por último, na parceria realizada entre a área de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) do Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) e a Coordenadoria de Ensino à Distância (Ce@d) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) constata-se contribuições im...
	Por fim, a implantação do e-learning na área de treinamento e desenvolvimento teve repercussões em outra área da Universidade, o Centro de Línguas Estrangeiras do Mackenzie (CLEM). Para eles, a iniciativa da área de treinamento estimulou a área em es...
	Cabe destacar um limite da presente pesquisa. O primeiro, por se tratar de cunho exploratório, os resultados obtidos não podem ser generalizados para outras situações. No entanto, não deixam de ser válidos, uma vez que fornecem informações sobre as c...
	Como sugestões para pesquisas futuras, investigar a hipótese de as tecnologias de informação e comunicação promoverem a transferência de conhecimentos construídos, gerados no ambiente virtual de ensino e aprendizagem nos departamentos e unidades educ...
	Outra possibilidade seria investigar, no aspecto da aprendizagem, melhorias das habilidades intelectuais e desenvolvimento de autonomia frente ao conhecimento. Por fim, seria também relevante pesquisar como as tecnologias de informação e comunicação ...
	Conclui-se com esta investigação a identificação de contribuições e dificuldades que a implantação do e-learning desencadeou no sistema educacional do Instituto Presbiteriano Mackenzie e da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
	Conclui-se que o e-learning fez com que o programa de treinamento ganhasse uma maior abrangência, alcançando um público até então inacessível e também uma pequena amostra de redução de custos. Possibilitou alcançar os funcionários de unidades fora de...
	Porém, há um caminho a ser percorrido para alicerçar esta nova modalidade de ensino no IPM, pois este processo se encontra em fase de implantação, o que demandará esforços visando a sua expansão e consolidação para todas as unidades educacionais. Ist...
	Por fim, criar um programa de treinamento para os funcionários ingressantes para que possam acompanhar e se engajar nesta nova modalidade de treinamento.
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