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RESUMO 
 

 

 

Este trabalho trata dos principais aspectos envolvidos na avaliação e 

características conceituais acerca dos fundamentos e práticas do ensino a distância enfocando 

o treinamento industrial a distância para profissionais de manutenção, utilizando a internet 

como principal ferramenta e o desafio de relacionar a tecnologia com a metodologia voltada 

para o profissional técnico operacional. A internet é uma ferramenta que pode ser utilizada 

para o ensino em geral, ela permite acesso fácil a uma infinidade de material informativo 

autêntico e atualizado, além de exemplos concretos e interativos na perspectiva de transformar 

a informação recebida por meios eletrônicos em conhecimento sólido adquirido. Diante disso, 

a análise do trabalho recai, num primeiro momento, sobre os pressupostos que criaram o 

treinamento industrial, o treinamento na área de manutenção industrial e, os aspectos da 

estrutura que cria o treinamento industrial a distância, em seguida, aprofundamos-nos no 

conhecimento acerca das técnicas que envolvem o treinamento para profissionais da área de 

manutenção industrial a distância. Também é apresentada a experiência dos cursos 

profissionalizantes a distância através de vários meios e a experiências dos portais de 

educação a distância voltados para área de manutenção industrial. 
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RESUMEN 
 

 

 

Este trabajo se trata de los principales aspectos envueltos en la evaluación y 

características conceptuales acera de los fundamentos y práctica de la enseñanza a distancia, 

enfocando el entrenamiento industrial a distancia para profesionales en mantención, utilizando 

internet como principal herramienta y el desafio de relacionar la tecnología con el método 

dirigido para el profesional técnico operacional. Internet es una herramienta que puede ser 

utilizada para la enseñanza en general, esto permite un fácil acceso a una infinidad de 

materiales informativos auténticos y actualizados, además de ejemplos concretos e 

interactivos en la perspectiva de transformar la información recibida por medios electrónicos 

en conocimiento sólido adquirido. Frente a esto, el análisis del trabajo recae en un primer 

momento, sobre las presuposiciones que crearon un entrenamiento industrial, el 

entrenamiento en la area de mantención industrial y, los aspectos de la estructura que crea el 

entrenamiento industrial a distancia, en seguida, profundizaremos en el conocimiento acerca 

de las técnicas que envuelven el entrenamiento para profesionales en la area de mantención 

industrial a distancia. También es presentada la experiencia de los cursos profesionalizantes a 

distancia através de varios medios y a experimentos de los portales de educación a distancia 

vuelto para la area de mantención industrial. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This work cares for the main aspects involved in the evaluation and conceptual 

characteristics concerning the principles and practice of teaching at distance focusing the 

industrial training at distance for professionals in maintenance using internet as the main tool, 

and the challenge of relating the technology with the directed method for the professional 

technician.  Internet is a tool that can be used for the general teaching and this allows and easy 

access to an infinity of authentic and updated informative materials besides concrete and 

interactive examples in the perspective of transforming the information received by electronic 

means in solid acquired knowledge. Before this, the work analysis relapses in a first moment 

on the presuppositions that created an industrial training, the training in the industrial 

maintenance area and the aspects of the structure that believes in the industrial training at 

distance, next, we will go deeper into the knowledge concerning the techniques that involve 

the training for professionals in the area of industrial maintenance at distance. It is also 

presented the experience of the vocational courses at distance through several means and 

portals experiments of education at distance related to the industrial maintenance area. 
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CAPÍTULO – I 

Introdução 

 

1. Apresentação 

Este trabalho surgiu com o intuito de desvendar as possíveis e mais freqüentes 

formas de utilização do meio eletrônico como forma de treinamento e educação a distância 

por parte dos profissionais, dentro das empresas ou estendendo estas atividades para suas 

residências ou ainda pontos de utilização da rede internet. A necessidade de atualizar e 

reciclar seus profissionais em novas tecnologias está levando muitas empresas a 

desenvolverem caminhos, às vezes desordenados, de se comunicarem, não resultando em 

nenhum valor para ambos. 

A necessidade de auto valorização das pessoas também será levada em conta neste 

estudo, pois se trata, muitas vezes de uma ação impensada por parte delas, dilatada agora pelo 

treinamento e educação a distância. Procuramos também vislumbrar novas possibilidades de 

resultarem em ganho, tanto para as empresas, quanto para os profissionais, com a utilização 

da internet para atividades de treinamento e de comunicação através dos Centros de 

Treinamento ou das Universidades Corporativas. 

O desenvolvimento deste trabalho buscou associar os interesses do pesquisador 

em realizar uma pesquisa sobre a aplicação do treinamento na área industrial com as visões 

estratégicas do treinamento e da educação a distância desenvolvida pelas Universidades 

Corporativas e dos Núcleos de TAD - Treinamento a Distância das empresas de treinamento, 

com um direcionamento voltado para equipes de manutenção. 
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Foi verificado na literatura a relevância e o potencial de aplicação de processos de 

ensino a distância visando o treinamento e a capacitação profissional. Segundo Litwin1, um 

bom programa de estudos para a educação a distância revela conteúdos atualizados e enfoques 

novos, identifica conceitos relevantes de um campo e suscita ou desenvolve polêmicas e 

reflexões. 

A proposta inicial evoluiu para o desenvolvimento de um sistema de TAD em 

tecnologia e organização da manutenção, tema que já é um avanço em direção à formulação 

de um problema de pesquisa claro e preciso, este último entendido como ponto de partida 

fundamental de uma pesquisa científica. 

As premissas mencionadas são importantes para o alcance da viabilidade 

econômica do sistema, visando à sua auto-sustentação, e, principalmente, garantir o seu 

desenvolvimento dentro do contexto desejado, o qual pode ser representado pelas seguintes 

perspectivas de ação: 

• Implantação do sistema para disseminar informações técnicas na área de manutenção. 

• Estabelecer parcerias visando o desenvolvimento de novos métodos para o treinamento. 

• Otimizar a utilização de recursos destinados à pesquisa e ao desenvolvimento. 

• Atuar na melhoria da capacitação do Potencial Humanos e aumento da competitividade. 

Todas essas observações contextuais contribuíram para definir a área temática 

central deste projeto. Contudo, o problema não se define apenas com a apresentação destas 

informações, mas exige uma formulação clara e precisa. Portanto, o projeto ainda pode ser 

considerado extremamente abrangente nesta fase, uma vez que a quantidade de programas de 

treinamento que podem ser desenvolvidos na área que envolve a organização de manutenção é 

considerável. 

O crescimento da educação e do treinamento no nosso país deve se dar de alguma 

forma pela Internet ou outras mídias não presenciais, mas a demanda por educação vitalícia se 

deve às transformações profundas pelas quais a sociedade está passando. Falando em termos 

mais simples, está aumentando entre as pessoas que já têm alto nível de instrução e ótimo 

                                                           
1 LITWIN, Edith, Educação a distância: Temas para o debate de uma nova agenda educativa. Porto Alegre: 
Artmed, p.10, 2001. 
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desempenho profissional a percepção de que não estão conseguindo manter-se em dia com as 

mudanças. 

Durante a maior parte da história humana, a necessidade da qualificação do 

trabalhador no conhecimento operacional era limitado. Para o trabalhador do conhecimento 

dos tempos atuais, a situação é bem outra. Engenheiros, técnicos e auxiliares, todos esses 

profissionais mal conseguem se manter a par das novidades nas suas próprias áreas de 

atuação. É por isso que muitas associações e institutos profissionais incluem a educação 

contínua e o treinamento entre as prioridades. 

Manter-se a par dos últimos conhecimentos e enxergar o mundo como um todo, 

não eram coisas tão importantes na época do emprego vitalício, quando um jovem conseguia 

um emprego em uma empresa de grande porte, muitas vezes previa conservá-lo até a 

aposentadoria. Essa idéia se baseava na premissa de que a empresa em questão continuaria 

existindo durante toda a carreira profissional do funcionário. Na realidade, porém, poucas 

empresas se mantêm bem sucedidas por muito tempo sem acompanhar as mudanças 

tecnológicas que os anos as trazem, e esse tempo de vida das organizações vem diminuindo. 

Avanço tecnológico, crescimento geométrico da informática, queda nos preços 

das tecnologias de comunicação, globalização da economia e a facilidade de acesso ao 

conhecimento tanto no âmbito local quanto mundial através da janela para o universo, que é a 

internet, altera-se de forma significativa e acelerada as relações entre os países, as empresas, a 

comunidade científica, instituições em geral e mais ainda as pessoas com sede de mudança e 

atualização profissional. 

Os reflexos da incorporação destas tecnologias no cotidiano de um universo cada 

vez maior de pessoas em diferentes cenários e com diversas expectativas vêm modificando as 

relações de poder dentro dos grupos, entre as instituições e criando uma diversidade de 

aplicações que eram impensáveis até há pouco tempo. 

Esta sociedade, onde os paradigmas não são mais estanques, se desenrola em um 

movimento contínuo, apesar de desigual. A diversidade da qualidade de vida e acesso à 

tecnologia vai do neolítico à realidade virtual, sendo que estes ambientes convivem ao mesmo 

tempo a poucos quilômetros de distância um do outro. 

A competitividade acirrada, que é outra característica da globalização, requer 

constante atualização e reciclagem dos profissionais da empresa. Uma das conseqüências 
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deste cenário é uma nova dimensão na área do conhecimento. O uso de novas tecnologias a 

serviço da educação permite que um universo cada vez maior de pessoas tenha acesso às 

informações quase que instantaneamente. 

Segundo Lévy, as pessoas não apenas são levadas a mudar várias vezes de 

profissão em sua vida, como também, no interior da mesma "profissão", os conhecimentos 

têm um ciclo de renovação cada vez mais curto.2 A demanda por conhecimento e atualização 

deve continuar em ritmo cada vez mais acelerado, mesmo considerando-se diferentes 

necessidades e velocidades em vários contextos e em diversas áreas de conhecimento. A 

tendência geral é o aumento do consumo de informações. 

O TAD é uma modalidade de treinamento que promove oportunidades para 

aprender, atraindo cada vez mais o interesse de instituições e de indivíduos. O TAD é visto 

também como um treinamento alternativo não formal. Os programas e cursos oferecidos 

através deste método pelas instituições estão voltados tanto para o auto desenvolvimento, 

como para o aperfeiçoamento do profissional. Observa-se que durante as mudanças sociais e 

profissionais decorrentes, principalmente, do processo da globalização, as pessoas se 

preocupam com novas maneiras de aprender, principalmente voltando-se ao mercado de 

trabalho ou no seu meio técnico. 

Mudanças podem ser vistas, também, nas bibliotecas que de certa forma sempre 

colaboraram com a educação continuada facilitando acesso às diferentes fontes de 

informação, onde os profissionais que ali atuam confrontam-se com novas perspectivas de 

atendimento as necessidades de seus usuários. Além de atender os profissionais no seu local 

de trabalho, passa-se a atender, também, através do teletrabalho (realizado a distância). Como 

se diz, não é de hoje que estes profissionais atuam a distância, pois, durante muitos anos 

atividades como atendimento por telefone ou por correio já eram prestados. Observa-se, 

atualmente, a ênfase de muitos serviços realizados nos diferentes tipos de bibliotecas, a 

questão do uso das tecnologias oriundas da telemática, que superam a barreira do tempo e 

espaço, ou seja, a virtualização do ser humano. 

Desde o advento da imprensa, quando o conhecimento produzido e acumulado 

pela humanidade começou a ser socializado, não assistimos a tantas mudanças em termos de 

disseminação do conhecimento quanto nas últimas décadas. 
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A informática, a democratização do acesso a componentes microeletrônicos, a 

popularização da Internet, a eficiência dos satélites de transmissão direta, a popularização da 

televisão e o rádio digital, as enciclopédias em CD-ROM e as bibliotecas virtuais têm 

influenciado de forma determinante as atividades profissionais e as relações interpessoais. 

No campo da educação, o aparecimento das chamadas novas mídias está 

provocando um impacto sensível. A divulgação do conhecimento produzido e o acesso à 

informação, que se constituem pilares da educação ocidental moderna, acontecem de forma 

cada vez mais ágil e, com isto, os critérios de perenidade e permanência dos conhecimentos 

acumulados somam-se ao critério da atualidade. O novo conhecimento produzido está 

disponível em quantidade, profundidade e com rapidez a quem desejar conhecê-lo. 

A constatação desta situação tem trazido desafios para os profissionais das áreas 

de educação e treinamento. Conhecer as diversas e novas tecnologias da informação e da 

comunicação e saber usá-las adequadamente para vencer os desafios impostos em cada 

realidade educacional específica, estar aberto às mudanças, procurar entendê-las e ter 

disposição de se reciclar para atuar em cenários diferentes, são atitudes condizentes com os 

educadores dos tempos modernos. 

A área de ensino a distância também está sendo varrido pelos novos tempos. 

Tradicionalmente marcado pelas mídias antigas, pelo material impresso, pela televisão e rádio 

tradicionais e pela tecnologia instrucional associada ao chamado estudo dirigido, que 

privilegiava repasse de conhecimento, atitude passiva do aluno, desenvolvimento de 

esquemas de memorização, ênfase à avaliação somativa, e conseqüente valorização da 

quantidade de elementos apreendidos em determinado universo de conteúdo, hoje cede espaço 

à educação a distância. 

 

2. Objeto da pesquisa 

A Internet, ha muito tempo deixou de ser uma maneira divertida e rápida de fazer 

amigos e buscar entretenimento em nossos momentos de ócio, bem como deixou também de 

ser uma rede utilizada apenas por pesquisadores confinados em seus laboratórios em Institutos 

de Pesquisa espalhados pelos lugares mais longínquos. 

                                                                                                                                                                                     
2 LÉVY, Pierre. L’ intelligence collectiv: Pour une anthropologie du cyberspace. Paris, Éditions La Découverte, 
1994. 



6 

É também, a mais nova maneira de formar, integrar, treinar, conscientizar e 

reciclar estes profissionais. A “digitalização” de economia está fazendo com que as pessoas 

comecem a pensar de forma diferente, do que estavam habituadas, principalmente no mundo 

empresarial, acostumado a uma formalidade excessiva, onde o que contava era o papel 

impresso e a relação analógica. 

Esse conceito analógico mudou com o advento da grande rede e sua utilização no 

mundo dos negócios, ainda mais se as pequenas empresas souberem aproveitar sua estrutura 

totalmente enxuta e dinâmica para finalmente quebrarem as barreiras das fronteiras nacionais 

e trilharem caminhos em uma nova sociedade e em um novo mundo que somente tem a 

criatividade e o conhecimento como limitador. 

O nosso principal objeto de pesquisa é o relacionamento entre estas empresas e 

seus profissionais utilizando-se a Internet como um meio eletrônico de aprendizado ou por 

essas Universidades Corporativas visto na forma real e virtual. 

Estudamos as formas de relacionamento utilizadas, como: 

• As páginas estudadas na grande rede dessas organizações; 

• O seu conteúdo informativo e a relação com o treinamento; 

• A relação estabelecida entre os treinandos; 

• O seu apelo mercadológico, caracterizado pelo conteúdo; 

• Personalização do conteúdo, de acordo com o treinando; 

• Como o serviço de tutor está sendo feito; 

• Como estão as questões de avaliação do aprendizado. 

Este projeto de pesquisa tem como principal fundamento, a junção entre teorias de 

treinamento às modernas teorias da comunicação, em busca de informações que ajudem a 

desvendar o ainda incipiente, misterioso e incompreensível uso da Internet como ferramenta 

de comunicação global pelas empresas e seus profissionais, ainda assustados com todas as 

suas possibilidades e também toda necessidade de se repensar a nova organização frente a 

ausência de fronteiras reais. 
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3. Objetivos 

Este trabalho teve como objetivo geral a elaboração de um modelo de treinamento 

que fosse abrangente para considerar o processo da capacitação continuada dos profissionais 

de manutenção e aplicação de um curso de Treinamento a Distância como um todo, incluindo 

a adequação para o público alvo envolvido, a identificação dos benefícios alcançados com o 

programa de treinamento e os pontos de ajuste necessários. 

O objetivo específico é a criação de um modelo que seja flexível, permitindo 

aplicação em vários cursos, proporcionando uma abordagem uniforme e, portanto, passível de 

comparações, aos vários formatos possíveis de Treinamento a Distância. O modelo deve ser 

de fácil aplicação e abranger um número expressivo de variáveis, dada a complexidade da 

atividade dificuldade operacional dos profissionais que estarão envolvidos no processo de 

treinamento. 

Após a realização de uma pesquisa bibliográfica ampla e atualizada e o 

desenvolvimento do ambiente PCM-WEB como um treinamento a distância proposto, 

consiga-se motivar e facilitar as atividades cotidianas realizadas por profissionais não somente 

da área de manutenção, como de outras áreas operacionais das empresas. 

É importante notar que os campos de Informática na Educação, Internet/WWW no 

ensino, Realidade Virtual na Educação, Ensino a Distância, Treinamento para Manutenção 

Industrial e outras, estão diretamente relacionados e acredita-se que os estudos aqui 

desenvolvidos terão repercussão nestas áreas e contribuam para um avanço no conhecimento 

científico, principalmente, do planejamento na área de manutenção. 

 

4. Origem do Trabalho 

A origem desta pesquisa é uma conseqüência do trabalho desenvolvido pelo 

pesquisador na Astrein, uma empresa de treinamento voltado para área industrial, conforme 

detalhamento no item 7 deste capítulo, mais especificamente na área de manutenção industrial 

e da formação da Universidade Corporativa a ser implantada como um modelo para 

atendimento das empresas que solicitam treinamento. 

Em toda história da humanidade os avanços tecnológicos foram responsáveis por 

alterações em processos nos mais diversos campos de atividades e sempre trazendo consigo 
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mudanças nas atitudes sócio-culturais dos povos. Entretanto o desenvolvimento super 

acelerado da eletrônica, da tecnologia digital e dos microprocessadores neste século propiciou 

avanços em praticamente todas as áreas do conhecimento, processos de produção, saúde, 

transportes, educação, formas de entretenimento, métodos de comunicação e troca de 

informação entre outros. 

Estes desenvolvimentos criaram a oportunidade para o aparecimento de toda uma 

gama de equipamentos capazes de tornar as mais diversas atividades mais simples, seguras e 

até possíveis. Além disso, trouxeram, em sua forma mais intrínseca, um novo paradigma no 

que concerne ao processamento da informação e na capacidade de comunicação. Os 

procedimentos para coleta, processamento, armazenagem e recuperação de informação foram 

revolucionados pelo uso de computadores, propiciando uma capacidade de obtenção de 

informação jamais alcançada. 

Então a Ciência da Informação desempenha papel de extrema importância, não só 

como fornecedor, mas também como usuário. Como fornecedor cabe à mesma assimilar todos 

os novos procedimentos advindos destas novas tecnologias e usá-los a serviço de sua 

clientela. Como usuário cabe à mesma, entre outros, usar de todos estes recursos na 

capacitação de seus profissionais. 

Pareceu-nos óbvio que entre as mais diversas preocupações da Ciência da 

Informação se encontraria o cuidado com a educação permanente ou continuada de seus 

profissionais, o que inclui programas de reciclagem e atualização profissional. Para tal estes 

mesmos profissionais devem ser tratados sob o mesmo ponto de vista de seus clientes, isto é, 

indivíduos demandantes de informação. Assim, devem estar aptos a obter informação através 

de todo e qualquer novo meio, não só para o atendimento de sua clientela, como também para 

o atendimento se suas necessidades de crescimento profissional. 

Sabe-se, entretanto, que todo processo de reciclagem profissional possui fatores 

limitantes, entre eles principalmente os custos de deslocamento, de treinamento e por horas 

não trabalhadas. Associa-se a estas despesas todo o desconforto de se afastar o profissional de 

suas atividades cotidianas e familiares. 

A solução da maioria destas limitações vem através do uso da educação a 

distância. Suas origens remotas nos mostram que a incapacidade de se aproximar o aluno do 

professor não poderia impedir o processo de difusão da informação. Historicamente o 
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isolamento geográfico dos estudantes foi o principal estímulo ao desenvolvimento desta 

modalidade de educação, inicialmente realizada por correspondência, depois associada a 

outros meios como o telefone, a televisão, o videocassete, programas de computador e mais 

recentemente através das redes de computadores, em especial a Internet. 

 

5. Justificativas 

O tema da Educação a Distancia tem despertado interesse no espaço acadêmico. 

Trabalhos recentes tem discutido propostas pedagógicas com referencial construtivista, que 

levam em consideração o contexto histórico, social e cultural do profissional a fim de 

estabelecer novos paradigmas educacionais. No entanto, as discussões sobre a relação, 

comunicação e educação pouco se tem renovado nessa área. Observa-se que a inserção da 

comunicação tem ocorrido como aparato tecnológico, ou como midiatização, discutindo-se 

apenas quais os meios e linguagens mais adequados ao tratamento do conteúdo proposto. 

Portanto a comunicação é vista a partir do modelo informacional, compreendida 

meramente como transmissão de informação. Dessa forma, o foco é centrado no processo da 

educação, obsevando-se uma visão instrumental da comunicação, que fica reduzida à idéia de 

meio. Sousa3 destaca que esta forma de compreender a relação entre educação e comunicação 

explicita uma dicotomia entre fins e meios e estabelece uma hegemonia de um processo sobre 

outro quando deveriam ser compreendidos como processos que “embora distintos, se 

pressupõem e se aproximam”. 

A proposta desta pesquisa consistiu em detectar e analisar as mediações e os 

processos de negociação de sentido que ocorrem na prática de recepção buscando apontar as 

diferentes apropriações, significações e resignificações estabelecidas com as demais práticas 

cotidianas e como estes aspectos participam da constituição da subjetividade do profissional. 

Esta pesquisa compreende que o Treinamento a Distância pode trazer novas práticas, novas 

vivências de relações entre sujeitos em um processo de comunicação e educação, inseridas em 

uma nova configuração de tempo e espaço constituído, portanto, novas formas de se 

relacionar a partir das práticas educacionais. 

No treinamento tradicional, conduzindo através de aulas presenciais, há pouca 

participação do profissional, de um lado o instrutor – transmissor de informação e do outro o 
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profissional – mero receptor. Nesse caso o instrutor assume o papel de principal fonte de 

informação e dependendo do grau de autoritarismo do mesmo, as perguntas são até 

indesejáveis, pois quebram o ritmo da exposição. Assim, os sistemas de interação instrutor – 

profissional e profissional – profissional se reduzem ao mínimo e a capacidade de 

comunicação do profissional praticamente não é estimulada. Já no Treinamento a Distância, o 

instrutor evolui para uma situação na qual não existem limites bem delimitados entre quem 

ensina e quem aprende, isto é, o profissional pode interagir constantemente com o instrutor, 

fazendo ele agora o papel de facilitador. Com tudo isto, o profissional aprende a se conhecer, 

ser mais responsável, organizar melhor seu trabalho, cultivar a capacidade de comunicação 

participando de debates. 

Os materiais impressos geralmente utilizados para o estudo são os livros, que 

usam fotos, gráficos etc. Uma das muitas aplicações dos computadores é permitir que o texto, 

fotos, gráficos, etc. possam ser manipulados de uma forma mais interativa, expositiva, simples 

e clara. O uso de computadores e softwares pode ser muito agradável e realmente motiva os 

profissionais consultando mais computadores do que livros. Aliamos o emprego do 

computador no Treinamento a Distância, através da Internet, uma vez que seus usuários 

podem interagir com quem gera a informação. 

 

6. Hipóteses 

Poderá o Treinamento a Distância através da Internet realmente tomar o lugar do 

treinamento presencial tradicional, poderão ainda as Universidades Corporativas tomar lugar 

dos Centros de Treinamento das empresas ou estamos assistindo a uma revolução na maneira 

como as empresas e as pessoas se relacionam e buscam um aprendizado, até onde se pode 

tornar verdadeira a questão do auto-aprendizado? 

Esta pesquisa tem como hipótese principal: As práticas de Treinamento a 

Distância podem se constituir como práticas educacionais que superem o caráter 

informacional e a visão de isolamento em relação ao universo do profissional, que tem 

marcado esta modalidade, caso a proposta esteja centrada no sujeito e caso busque, através do 

conteúdo e das práticas adotadas, interagir com o contexto no qual os participantes do 

processo estejam envolvidos, estabelecendo um efetivo diálogo. 

                                                                                                                                                                                     
3 Sousa (1999: 10) 
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O foco deste trabalho está, portanto, na prática de recepção de projetos 

educacionais, considerada como processo cultural e constituinte da formação dos 

profissionais. Esta pesquisa busca na visão destes profissionais e das empresas a percepção e a 

vida cotidiana, buscando perceber o que elas consideram significativas. 

Trabalharemos com algumas hipóteses, das quais trataremos a seguir: 

Hipótese-1: A hipótese primeira deste trabalho é, que cada vez mais está 

ocorrendo uma concentração das atividades de aprendizado na Internet nas mãos das grandes 

corporações, e que aqueles tempos primordiais onde uma boa idéia e pouco dinheiro no bolso 

poderiam dar início a um excelente negócio desapareceram.  

Comentários: Hoje se precisa de um volume de capital considerável para uma 

empresa atuar na Rede como agente de treinamento, e portanto apesar de ser um importante 

canal de comunicação, principalmente institucional, o Telecurso ou Teletreinamento terá 

atuação de poucas e grandes empresas, por motivos que tentaremos elucidar, através das 

pesquisas que iremos realizar. 

Hipótese-2: Se a utilização do meio eletrônico poderá melhorar o relacionamento 

entre as pessoas e suas empresas e ainda as operadoras de treinamento, servindo como base 

principal, a difusão e o poder de propagação que tem a Internet. Ou será que é mais um 

modismo que está levando milhares de empresas a investirem o que não tem , achando que 

com isso estão proporcionando um canal de comunicação maravilhoso facilitando o 

treinamento de seus profissionais colaboradores? 

Comentários: Já estamos acostumados a ouvir que empresas que não estão 

conectadas à grande rede, estarão fora do processo operacional que o mercado estabelecendo, 

mas até que ponto pode-se avaliar essa entrada no mundo virtual pelas empresas brasileiras. 

Será que sua comunicação global é tão importante em seu contexto de treinamento e 

reciclagem dos profissionais? 

Como sabemos, há casos, e são inúmeros, em que as empresas brasileiras não 

conseguem manter satisfatoriamente um treinamento adequado aos seus colaboradores que se 

dispõe a adequar seu tempo suas atividades em busca de aperfeiçoamento ou reciclagem 

profissional, quem dirá através de uma interface eletrônica, onde impera a impessoalidade, 

tanto por parte da empresa de treinamento. Como podemos manter o mesmo nível de 
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aproveitamento destes profissionais em um mundo virtual desconhecido e muitas vezes 

temido? 

Hipótese-3: Como fazer do Treinamento a Distância, digital o bastante para não 

depender de uma estrutura analógica, antiquada e custosa, o que reverterá em perda para estes 

profissionais e para empresas, bem como a possibilidade de um rápido aproveitamento 

também para as empresas que investem no treinamento de seus profissionais? 

Comentários: Mas como atender a demanda digital sem uma estrutura real? 

Como fica a análise tutorial, logística, a avaliação, a disposição do material didático, a 

comunicação interna, a cobrança, ou seja, todas estas preocupações muito mais reais do 

mundo empresarial? 

Como fazer com que as pessoas e as empresas se interessem em direcionar seu 

treinamento até uma Universidade Corporativa Digital? Visto que a Internet oferece diversas 

possibilidades, do ponto de vista conceitual e tecnológico, mas por outro lado, existe a falta de 

fidelidade de quem utiliza a rede na busca destas atividades. 

Será que as empresas e os treinandos encontrarão profissionais que pensem 

digitalmente para atuar neste novo mercado, que se baseia em mudanças radicais quase que 

instantâneas, diferente dos profissionais analógicos que demoram a perceber o que pode estar 

na sua frente? 

• A aplicação crescente da informática nas empresas e a utilização da internet como um 

elemento de comunicação a distância formam um conjunto de novas ferramentas de 

trabalho que conduz a revisões mais profundas na determinação de cursos a distância, nas 

esferas de atribuições profissionais e nos métodos pedagógicos; 

• O uso de tecnologias de última geração pode melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem dos cursos voltados para profissionais que atuam na área de planejamento da 

manutenção industrial das empresas; 

• O processo de ensino e aprendizagem e a execução do planejamento da manutenção das 

empresas estão sendo modificados após o advento dos softwares dedicados ao controle e 

gerenciamento com base no ciclo de gerencial da manutenção; 
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• O forte impacto provocado pela utilização da informática e a telemática no treinamento via 

Internet/www, multimídia, hipermídia, a tecnologia advinda da Realidade Virtual, etc. 

também, são agentes causadores de mudança no processo de ensino e aprendizagem; 

• A presença da Universidade Corporativa nas empresas vem substituir os antigos Centros de 

Treinamento, atuando no ambiente interno podendo também envolver profissionais de 

várias outras unidades, independente da localização física ou do tempo. 

• Os avanços tecnológicos experimentados pela Ciência da Informação e Comunicação neste 

século, a necessidade de atualização de seus profissionais e de assegurar um processo de 

educação continuada para os mesmos é inquestionável, uma das soluções para este 

problema o uso do Treinamento a Distância. 

• A Internet tem sido largamente utilizada no desenvolvimento de programas de 

Treinamento, Educação e Ensino a Distância por diversas empresas e instituições com 

resultados muito positivos. No Brasil a recente difusão da Internet e a conseqüente 

popularização da rede como meio de comunicação estabelecem uma estrutura que sustenta 

a Universidade Corporativa e o Treinamento a Distância, uma vez que os profissionais nas 

nossas empresas buscam programas que democratizem o acesso à educação continuada. 

 

7. Avaliação do problema 

Este trabalho investigou as questões através de pesquisa e fornece justificativas e 

relatos de casos que venham a orientar trabalhos futuros neste campo por parte de instituições 

e empresas que se interessem em se lançar no desenvolvimento de programas de Treinamento 

a Distância implantando a Universidade Corporativa através da Internet. Todo este trabalho é 

desenvolvido com base nas necessidades da área operacional e tática da manutenção das 

empresas na função do planejamento. 

• O sistema de comunicação via Internet no Brasil permite a realização de Treinamento a 

Distância? 

• Seria a Internet no Brasil, capaz de fornecer, confiabilidade e continuidade de serviço 

suficientes para assegurar o sucesso de programas desta natureza? 
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• Seria possível atingir uma parcela expressiva de profissionais e de regiões geograficamente 

dispersas pelo país? 

• Existe demanda para este tipo de treinamento pela Internet? 

• Estariam os profissionais da ciência da informação dispostos a participar de treinamentos a 

distância? 

• Estes profissionais possuem acesso aos recursos tecnológicos necessários para a 

participação nesta modalidade de treinamento? 

• É possível realizar cursos a distância interativos pela Internet? 

• As características intrínsecas à população brasileira de profissionais da ciência da 

informação permitem, no uso desta mídia com fins de educação, obter os mesmos níveis de 

interação obtidos por outros países? 

• As expectativas de treinamento dos profissionais da Ciência da Informação de diversas 

regiões do Brasil seriam atendida através de cursos realizados a distância pela Internet? 

Um treinamento desta natureza produziria resultados satisfatórios e que atendessem as 

necessidades de capacitação e atualização destes profissionais? 

 

8. Metodologia 

A nossa pesquisa inicia-se com pesquisas exploratórias, que tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses. Pode-se dizer ainda, que estas pesquisas tem como objetivo principal o 

aprimoramento de idéias ou a descoberta de instituições. Portanto, a pesquisa bibliográfica, 

que foi desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros, 

revistas, jornais, periódicos e artigos científicos, ou ainda levantamento documental em 

bibliotecas e entidades de pesquisa relacionadas a Ensino a Distância, Treinamento a 

Distância, Treinamento Empresarial, Administração de Recursos e Potencial Humano, 

Universidade Corporativa, Comunicação e Informática à realidade do mundo virtual voltado 

para o treinamento nas empresas brasileiras e à analise de exemplos que estimulem a 

compreensão acerca do objeto de estudo. 
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Embora o planejamento da pesquisa exploratória seja bastante flexível, neste 

mundo, ela assume a forma de pesquisa bibliográfica. Percebemos que, o levantamento de 

informações em artigos de jornais, anais de seminários e congressos e revistas são 

extremamente importantes, pois representam o atual momento desse setor, inclusive 

mencionando as dificuldades encontradas tanto pelas empresas, como por parte dos 

profissionais preocupados na sua reciclagem e aperfeiçoamento, tendo em vista se tratar de 

um assunto extremamente recente, apesar da crescente bibliografia a respeito. 

Em uma segunda etapa, nós utilizaremos o método das pesquisas descritivas, que 

tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento da relação entre as variáveis. Nos propusemos a 

estudar o entendimento dado ao uso da Internet, pelos profissionais e empresas atuantes na 

Rede. Com isso queremos entender as associações entre essas variáveis, sendo os treinandos 

variáveis dependentes e as Universidades Corporativas, variáveis independentes. 

Utilizaremos ainda, também o procedimento técnico da observação direta, pois 

conforme Barros & Lehefeld4, “...a observação direta é uma das técnicas de coleta de dados 

imprescindível em toda a pesquisa cientifica, e mais: da observação do cotidiano formulam-se 

problemas que merecem estudo”.  

Este trabalho também se baseará na observação direta sistemática, que se utiliza a 

falta de controle e não usa instrumental apropriado, mas sua vantagem está relacionada com a 

possibilidade de se obter a informação na ocorrência espontânea do fato. 

O processo de análise dos dados envolverá diversos procedimentos: codificação 

das respostas, tabulação dos dados e  cálculos estatísticos. Após, ou juntamente com a análise, 

ocorrerá a interpretação dos dados, que consistirá, fundamentalmente, em estabelecer a 

ligação entre os resultados obtidos com outros já conhecidos, quer sejam derivados de teorias, 

quer sejam de estudos realizados anteriormente. Faremos um cruzamento destas informações, 

na tentativa de encontrar uma razão para cada uma dessas vertentes. 

Em uma fase final, faremos uma análise comparativa dos portais disponíveis na 

internet para o treinamento a distância, considerando sua origem, público alvo e também a 

tendência a curto, médio e longo prazo. 

                                                           
4 BARROS, Aidil de Jesus Paes de, LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Projeto de pesquisa: propostas 
metodológicas .Petrópolis: Vozes, 1990. 102 pag. p. 53-54 
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9. Estrutura de desenvolvimento do trabalho 

Esta Tese de Doutorado está estruturada em 7 capítulos. No primeiro capítulo 

descrevemos o assunto, a introdução do tema, definindo o objeto lógico do trabalho, com os 

objetivos justificativas e identificação do problema referente à utilização da Universidade 

Corporativa na condução do Treinamento a distância. 

No segundo capítulo, procuramos identificar alguns autores como embasamento 

teórico para o desenvolvimento do treinamento industrial e os elementos que os conduzem ao 

Treinamento a Distância, como o próprio treinamento industrial e suas vantagens focadas no 

ciclo do processo de treinamento, avaliação das necessidades de treinamento dos profissionais 

e a função planejamento e programação, desde a implementação até a avaliação. 

Envolvemos ainda o alcance do treinamento nas empresas, seja ele elaborado pela 

própria empresa através dos Centros de Treinamento ou por empresas contratadas e o papel 

do instrutor de no processo de treinamento no local de trabalho, no treinamento a distância e 

em cursos fora da empresa. Ainda neste capítulo, procuramos mostrar, segundo a bibliografia 

pesquisada as tendências do treinamento nas empresas e a uma relação existente entre a 

educação a distância e a educação presencial com ênfase na tecnologia da Educação a 

Distância aplicada nas áreas operacionais das empresas. 

Procuramos identificar os conceitos associados à educação a distância, ensino a 

distância e o histórico do ensino a distância no mundo e no Brasil com a legalidade da 

educação a distância em conformidade com as Leis de Diretrizes e Bases (LDB) do Ministério 

da Educação, finalizando este capítulo, apresentamos segundo a visão de alguns autores as 

características dificuldades e limitações do Ensino a Distância no Brasil e uma comparação 

clara entre o treinamento presencial e o treinamento a distância adotado pelas empresas de 

treinamento, Centros de Treinamento e Universidade Corporativa. 

No capítulo três, A Manutenção Industrial tem seu destaque com os conceitos 

básicos de manutenção e de confiabilidade aplicados aos sistemas empresariais, definindo 

principalmente as falhas e os modos de falhas dos equipamentos. O papel do profissional de 

planejamento de manutenção, público alvo deste trabalho, é a padronização e a normatização 

das atividades que envolvem planejamento, programação e controle dos trabalhos de 

manutenção considerando a análise das falhas e o planejamento das atividades de forma que 

os equipamentos e instalações tenham o mínimo de tempo parado para reparos, ou seja, 

otimizando e controlando índices para se conseguir o máximo de disponibilidade do sistema 

operacional. 
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Como base organizacional do departamento de manutenção adota-se o Ciclo de 

gerenciamento com a identidade administrativa onde o planejamento é o foco central, e uma 

avaliação é feita em cada módulo do ciclo identificando a importância e o poder da 

comunicação na manutenção com as outras áreas via intranet e internet. 

No quatro capítulo, apresentamos o treinamento a distância e o e-learning frente 

ao panorama mundial de comunicação e o uso do e-learning como uma forma de treinamento, 

buscamos a visão autores e pesquisadores que nos mostram os caminhos que levam e-learning 

para o futuro, a combinação do e-learning com outras abordagens de treinamento e sua 

relação estreita com as novas tecnologias de comunicação. 

Ainda neste capítulo, nossa pesquisa analisa as perspectivas de adoção do e-

learning no Brasil e os passos da decolagem do e-learning aplicado nas empresas brasileiras 

tendo em vista os Centros de Treinamento e as Universidades Corporativas, além do 

desenvolvimento necessário a mudança tecnológica do e-learning no Brasil. Finalizando o 

capítulo, tomamos uma abordagem que relata as diferenças e comparações frente ao e-

learning o e-training. 

No quinto capítulo traçamos um breve histórico da educação a distância no Brasil 

e descrevemos como se processa o treinamento industrial a distância da Universidade 

Corporativa nas organizações empresariais e a visão do treinamento. Enfocamos também a 

formação dos profissionais na relação Universidade Corporativa e a empresa na visão 

pedagógica de ensino-aprendizagem no treinamento. 

O ponto culminante deste capítulo é a valorização do capital intelectual e de 

gestão do conhecimento como uma mudança de paradigma na transição dos Centros de 

Treinamento os das empresas de treinamento para as Universidades Corporativas, como uma 

tendência em educação nas empresas visto a avaliação da viabilidade da Universidade 

Corporativa. Neste capítulo estuda-se também a implantação de uma Universidade 

Corporativa e a evolução dos modelos de educação relacionado ao treinamento nas áreas 

operacionais das empresas. 

Encerra-se este capítulo em uma análise comparativa com as principais diferenças 

entre as Universidades Corporativas e os Centros de Treinamento das empresas, envolvendo a 

Educação Corporativa através da Universidade Corporativa e o treinamento presencial e 

tradicional dos Centros de Treinamento, além dos fatores considerados críticos para a 

implantação de uma Universidade Corporativa. 

No sexto capítulo trabalhamos na adoção do Treinamento a Distância na 

Manutenção Industrial, a formação e a capacitação dos profissionais bem como desafios 
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encontrados no Treinamento a Distância. Pesquisamos a forma com que o Treinamento a 

Distância para Manutenção se desenvolveu nas organizações empresariais e também a forma 

com que se deu processo de desenvolvimento instrucional para Treinamento a Distância. 

Uma análise dos procedimentos de implantação e discussão dos resultados, foram 

feitos através do levantamento das necessidades de treinamento nas empresas, características 

e contextualização do Treinamento a Distância. Por fim, uma estrutura de organização do 

sistema de Treinamento a Distância na manutenção foi, amplamente estudado no seu processo 

de avaliação, certificação e também na tecnologia da informação aplicada. 

No capítulo sete apresentamos uma proposta do programa de educação continuada 

para profissionais da área de planejamento da manutenção na forma de Treinamento a 

Distância, trata-se do desenvolvimento, implantação e utilização do PCM-WEB com suas 

questões estratégicas para o desenvolvimento de um modelo de TAD. 

Neste processo de Treinamento a Distância avalia-se o custo como um dos 

aspectos mais importante do TAD e também o processo de desenvolvimento instrucional para 

a realização do PCM-WEB. Os procedimentos didático-pedagógicos aplicados no PCM-WEB 

são acompanhados e seus resultados são avaliados conforme uma metodologia adotada nos 

Treinamentos a Distância. 

No final do capítulo elaboramos algumas normas de funcionamento do programa 

de Treinamento a Distância para o PCM-WEB, com seus conceitos, determinações, 

responsabilidades e atribuições de forma que possamos ter um padrão de operação, avaliação 

e controle de todo o sistema pelos seus gestores e tutores. 

 

10. Aplicação prática de um modelo de TAD 

A aplicação prática do PCM-WEB será implementada pela Astrein-Assessoria e 

Treinamento Industrial Ltda. uma empresa de consultoria industrial foi fundada em 1978, no 

município de São Bernardo do Campo – SP. A empresa tem se dedicado, desde então, 

exclusivamente a área de manutenção, atuando em todos os segmentos da manutenção 

moderna. Está entre as empresas pioneiras no Brasil, em consultoria e treinamento. Com um 

grande comprometimento com os clientes para que sejam alcançados resultados tangíveis e 

mensuráveis. 

Suprindo a carência técnicas e organizacional dos profissionais de manutenção 

para atuar em planejamento, as equipes de especialistas da Astrein desenvolvem ações 
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específicas de suporte como: levantamento e estruturação de dados técnicos, escolha das 

políticas de manutenção para os equipamentos, definição de planos de manutenção, controle 

permanente das atividades de manutenção, execução de auditoria técnica e gerencial no 

departamento de manutenção e organização de almoxarifado de peças sobressalentes. 

A empresa participa ativamente de seminários, congressos e conferências, 

nacionais e internacionais, e mantém estreito relacionamento com as maiores instituições de 

desenvolvimento de técnicas para manutenção como a EFNMS5 e JIPM6, que permitem seus 

consultores estarem sempre atualizados nas técnicas, conceitos e metodologias de organização 

da manutenção. 

A responsabilidade primordial da empresa, com o cliente, é obter resultados 

mensuráveis. As recomendações sempre são apoiadas em observações de situações dentro do 

contexto global da empresa e não em circunstâncias momentâneas ou análises isoladas. O 

treinamento desenvolvido pela Astrein traz para a empresa e seus profissionais toda a 

experiência dos consultores, acumulada ao longo dos anos e obtida na convivência de 

situações semelhantes, disseminando as melhores práticas de empresas classe mundial. 

 

 

                                                           
5 European Federation of National Maintenance Societies 
6 Japan Institute of Plant Maintenance 
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CAPÍTULO – II 

Treinamento, educação e ensino a distância 

 

1. A Função: Treinamento industrial 

O treinamento profissional é uma importante ferramenta utilizada na formação e 

qualificação profissional7. Alguns estudiosos em administração de pessoal dão importância ao 

treinamento como meio para desenvolver a força de trabalho dentro dos cargos particulares. 

Enquanto outros autores consideram mais amplo o conceito de treinamento, visando um 

adequado desempenho no cargo e estendendo o conceito para uma nivelação intelectual 

através da educação geral. Outros se referem como desenvolvimento a qual divide em 

educação e treinamento. 

Há inúmeras definições e conceitos sobre treinamento segundo Carvalho. Por ser 

um processo que visa ajudar o empregado a adquirir eficiência no seu trabalho, processo esse 

que utiliza métodos e técnicas apropriados, o treinamento é parte do processo educativo do 

indivíduo. É sabido que a educação constitui-se, essencialmente, numa permanente 

reconstrução de nossa experiência pessoal.8 

Educando-se continuamente, o indivíduo é profundamente influenciado pelo meio 

onde vive, trabalha e se desenvolve através de seus vários grupos de referência: lar, escola, 

igreja, trabalho, recreação, etc. 

Pode-se dizer, mesmo, ser o treinamento uma forma de educação voltada para o 

trabalho, uma vez que seu objetivo central é preparar para o desempenho eficiente de uma 

determinada tarefa que lhe é confiada. Assim, o treinamento constitui-se num somatório de 
                                                           
7 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 4a Ed. São Paulo: Makron Books, 1993. 
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atividades que vão desde a aquisição de habilidades motriz até o desenvolvimento de um 

conhecimento técnico complexo, à assimilação de novas atitudes administrativas e à evolução 

do comportamento em face de problemas complexos.9 

O desenvolvimento contínuo e integral do indivíduo processa-se através de três 

principais fatores: educação, que é a contínua reconstrução da experiência pessoal de cada um 

de nós por toda vida; instrução, que é a formalização do processo educativo em seus vários 

graus e o treinamento cuja finalidade central é proporcionar ao indivíduo um desempenho 

adequado em seu trabalho. 

Quando se aplica de um programa de treinamento aos funcionários de uma 

empresa, estamos aplicando mudanças estruturais e organizacionais. A transformação e o 

desenvolvimento organizacional é um processo planejado, de modificações culturais 

estratégicas, tecnológicas e organizacionais, permanentemente aplicado a uma organização, 

de tal forma que seja possível o diagnóstico e a implementação dessas modificações. 

A tarefa essencial da administração da empresa é criar condições organizacionais 

e métodos de cooperação por meio dos quais as pessoas possam atingir os seus objetivos 

pessoais e profissionais dirigindo seus esforços rumo aos objetivos da empresa. Como 

também é de responsabilidade da empresa, proporcionar condições para que as pessoas 

reconheçam e desenvolvam seus talentos e características próprias, mesmo que pareça utopia, 

esta conduta representa verdadeiro avanço tecnológico para obtenção de melhores resultados. 

O treinamento, como processo de aperfeiçoamento permanente de treinandos, não 

pode se limitar às atividades formais em sala de aula. A ênfase do processo de formação 

profissional é transmitir conhecimentos e habilidades tanto em sala de aula como no ambiente 

de trabalho. Nesse sentido, o treinamento é uma função intrínseca do processo de trabalho e 

do desenvolvimento da empresa. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
8 CARVALHO, Antonio Vieira. Treinamento – Princípios, métodos e técnicas. São Paulo: 
Pioneira, 2001. 
9 McGEHEE, Wiliam & THAYER, Paul. W. Training: adiestramiento y formación profesional. Madri: Editora 
River, p 15, 1963. 
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1.1 Vantagens do treinamento 

O treinamento apresenta vários fatores positivos que vai proporcionar vantagens 

tanto para o empregado como para a empresa. Várias melhorias se conseguem como podem 

ser comprovadas após ministrar o ensino, por intermédio de pesquisas e sondagens de campo 

onde o treinamento se fez sentir. Quando devidamente programado e implantado, o 

treinamento proporciona inúmeras vantagens, a saber: 

• Possibilita o estudo e análise das necessidades de treinamento de toda organização, 

envolvendo a totalidade dos níveis hierárquicos da empresa; 

• Define prioridade de formação, tendo em vista os objetivos setoriais da organização; 

• Caracteriza os vários tipos e formas de treinamento a serem aplicados, considerando sua 

viabilidade, vantagens, custos e outros fatores afins; 

• Elabora planos de capacitação profissional a curto, médio e longo prazos, integrando-os às 

metas globais da empresa. 

• Melhoria do nível de conhecimento: quando há ensino, alguma coisa nova será transmitida 

e o pessoal treinado ficará ciente de muito mais coisas do que anteriormente; 

• Melhoria da capacitação funcional, ou seja, melhoria da qualificação pessoal: possuindo 

maiores conhecimentos inclusive sobre novas técnicas, e aplicando-as, o empregado terá 

maior capacidade de produção, ou seja, estará melhor qualificado; 

• Desenvolvimento da personalidade: mediante o treinamento, as pessoas poderão sentir-se 

muito mais realizadas, poderão ter conhecimento de muitas de suas qualificações, poderão 

se conhecer melhor e conseqüentemente conhecer o melhor enquadramento dentro das 

atividades que a empresa apresenta; 

• Modificações e melhoria das atitudes do pessoal: quando o indivíduo tem melhores 

conhecimentos e é bem motivado para aplicação desses conhecimentos, sua atitude será 

bem diferente da anterior; 

• Melhoria da auto estima do pessoal e melhor possibilidade para promoções de serviço: 

quando o empregado, após o treinamento, melhora sua produção, logicamente terá 



24 

melhores condições e maiores possibilidades de ser promovido para a função hierárquica 

superior, pois para isso estará melhor capacitado. 

• Em resumo, o treinamento propiciará: melhoria no nível de conhecimento, capacitação e 

desenvolvimento personalidade e das atitudes pessoal do empregado. 

• Como apresenta melhorias para o empregado, o treinamento também resulta em várias 

melhorias para o empregador, tais como; 

• Melhoria do nível técnico do pessoal: possibilitando assim, oferecer melhores serviços e 

produtos com qualidade para os clientes; 

• Melhoria do potencial humano da equipe: quando a empresa possui pessoal treinado e 

qualificado será mais fácil administrar os recursos humanos, no caso de uma substituição 

ou promoção de seus auxiliares; 

• Melhoria das relações humanas da equipe: uma equipe bem treinada, que se preocupa com 

a produção, tendo atendimento por intermédio das instruções quanto ao seu modo de agir 

em todas as áreas da organização, estando supervisionada por empregados capacitados e 

treinados, evidentemente manterá melhor clima de relações humanas que outra equipe que 

não seja treinada para tal; 

• Melhoria do conceito da empresa: com pessoal treinado para oferecer melhores serviços, 

para atender melhor a clientela, o conceito da empresa apresentará grandes melhorias 

frente ao público por ela atendido; 

• Melhoria nos lucros da empresa: tendo-se por base que haverá melhoria no nível técnico e 

pessoal, melhoria nas relações humanas e no conceito da empresa perante o público, 

evidentemente haverá melhoria no lucro da empresa, lembrando-se também, que o 

empregado estará mais habilitado para economizar tempo e material dentro da empresa. 

Em suma, com a força de trabalho qualificada e capacitada, o empregado terá 

condições de oferecer uma qualidade de desempenho profissional que atenda os anseios do 

empregador. Analisando os tópicos abordados com os do treinamento efetuado como 

investimento dentro da empresa, pode-se afirmar que realmente o treinamento é preparar, 

aperfeiçoar e atualizar seus recursos humanos, visando qualificar esses profissionais e 

melhorar o resultado do trabalho em termos de produtividade e segurança, de acordo com os 

objetivos, a filosofia e tecnologia adotadas pela empresa. 
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Paralelamente a essas vantagens estruturais, o processo de treinamento 

proporciona, em termos de segmentos empresariais, os seguintes benefícios: 

 

• Quanto ao mercado de trabalho: 

- Definição das características e atribuições dos empregados; 

- Racionalização dos métodos de formação e aperfeiçoamento de funcionários; 

- Melhoria dos padrões profissionais de desempenho dos treinandos. 

• Quanto ao pessoal em serviço: 

- Melhor aproveitamento das aptidões e potencialidades dos empregados; 

- Maior estabilidade de mão-de-obra; 

- Estímulo ao espírito de emulsão e fortalecimento da confiança no mérito como 

processo normal de melhoria funcional; 

- Dignificação do trabalho e elevação do ambiente moral da organização. 

• Quanto à empresa como um todo: 

- Aprimoramento dos produtos e serviços produzidos; 

- Maiores possibilidades de ampliação ou transformação dos programas de trabalho; 

- Maior disponibilidade para os postos de gerência e supervisão dentro organização; 

- Melhores condições de adaptação aos progressos da tecnologia; 

- Economia de custos pela eliminação dos erros na execução do trabalho; 

- Condições de competitividade mais vantajosa dada à capacidade de oferecer melhores 

produtos e serviços; 

- Maior segurança econômica, em virtude da maior estabilidade de pessoal; 

- Diminuição acentuada dos acidentes e do desperdício pela melhoria das técnicas. 
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1.2. Ciclos do processo de treinamento 

Vários autores, consensualmente, identificam quatro fases para o processo de 

treinamento: 

• Levantamento de necessidades ou diagnóstico; 

• Programação ou planejamento de treinamento; 

• Implementação e execução; 

• Avaliação dos resultados. 

 

1.3. Levantamento de necessidades ou diagnóstico 

É a etapa do treinamento que deve ser realizada em primeiro lugar pois 

corresponde ao diagnóstico preliminar do que deve ser feito. O levantamento das necessidades 

de treinamento pode ser efetuado em três diferentes níveis de análise: 

• Análise Organizacional: não só envolve um estudo da empresa como um todo mas, sua 

missão, seus recursos, a divisão desses recursos, o ambiente sócio econômico e tecnológico 

no qual a organização faz parte. Este estudo ajuda a definir o que deve ser ministrado em 

termos de um plano amplo e estabelece a filosofia de treinamento para toda instituição. 

• Análise dos Recursos Humanos: tem objetivo de analisar a força de trabalho e identificar 

se os empregados possuam as habilidades, conhecimentos e atitudes desejadas pela 

organização. Procurando verificar se existe o equilíbrio entre as atribuições e 

responsabilidades dos empregados, em função dos respectivos cargos ou tarefas que lhes 

são confiadas. 

• Análise de Operações e Tarefas: tem como fundamento os requisitos exigidos pelo cargo 

ao seu ocupante. Serve para determinar os tipos de habilidades, conhecimento, atitudes e 

comportamentos que requer o cargo, visando desenvolver um conteúdo programático que 

proporcionará ao treinando uma nova postura no campo de trabalho. 

Para que se possa executar um programa de treinamento adequadamente 

atendendo as necessidades e interesse dos treinandos deve levar em consideração o 

conhecimento da realidade. Esse conhecimento constitui o pré-requisito para o treinamento, o 
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levantamento das necessidades e os fatos importantes de uma realidade, que possamos ser 

interpretados, constituem a sondagem, cujo resultado é o diagnóstico. 

 

1.4. Programação ou planejamento de treinamento 

Considerando o treinamento como uma ferramenta que irá proporcionar 

mudanças, transformação social, de renovação e progresso, o planejamento se impõe, como 

um instrumento de organização nas ações de desenvolvimento das atividades em uma 

instituição. 

O planejamento é o alicerce para uma ação sistemática e é utilizada nas áreas 

econômica social política, cultural e educacional, permitindo o maior progresso possível, de 

acordo com a margem de operacionalização definida pelos condicionamentos do meio. 

Com base nas linhas mestras de ação da empresa, constitui no meio utilizado pelo 

instrutor para adequar à realidade de seus treinandos as proposições contidas no planejamento 

mais amplo, isto é, a operacionalização do processo em que se interrelacionam os aspectos 

teóricos com as exigências de ordem prática e imediata. 

Para que se possa executar um programa de treinamento adequadamente 

atendendo as necessidades e interesses dos treinandos devem levar em consideração o 

conhecimento da realidade. Esse conhecimento constitui o pré-requisito para o planejamento 

do treinamento. 

O levantamento de dados e fatos importantes de uma realidade, que possam ser 

interpretados, constitui a sondagem, cujo resultado é o diagnóstico. 

O planejamento do treinamento deverá ser em função do diagnóstico das 

necessidades de treinamento, nessa sondagem deve-se considerar o conhecimento da realidade 

como pré-requisito para o planejamento que se faz através do levantamento de dados; fatos 

importantes a serem interpretados; conhecimento do treinamento; suas aspirações, frustrações, 

necessidades e possibilidades. 
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1.5. Implementação e execução 

É o plano de ensino em ação. É o momento que visa colocar o planejamento em 

prática, e, ao mesmo tempo, analisar se o programa está adequado, verificar a qualidade do 

programa, do material e dos instrutores, conseguir cooperação das chefias e direção da 

empresa, verificar preparo do instrutor e qualificação anterior dos treinandos. 

1.6. Avaliação dos resultados 

Compreende a avaliação e o retroalimentação. Esta avaliação ocorre com vistas ao 

replanejamento, ao término do plano em ação. Avalia-se, portanto, com vistas a fomentar o 

próprio sistema de planejamento. 

Esta é provavelmente a parte mais simples do processo de planejamento. Implica a 

verificação da consecução dos objetivos através do ensino e a verificação da validade dos 

objetivos em função do trabalho. 

E não existem dúvidas de que o treinamento é um instrumento alavancador para a 

capacitação dos empregados para as constantes evoluções do mercado e dos avanços 

tecnológicos. Isto tem feito as empresas repensarem suas formas administrativas e gerenciais. 

A idéia é criar ou reorganizar empresas mais humanizadas, que tenham o ser humano como 

seu principal diferencial da competitividade. Para isto as organizações estão investindo cada 

vez mais em treinamento e na qualidade de vida dos trabalhadores. 

 

2. Por que planejar o treinamento 

Basicamente, planejar é função tipicamente administrativa, envolvendo a seleção 

de objetivos, processos e programas, a partir de uma série de alternativas. É uma decisão que 

afeta o curso futuro de uma empresa ou departamento.10 

Planejar tem como propósito evitar, nas ações administrativas, a improvisação, a 

qual leva ao acaso e à incerteza. Assim, o planejamento é uma projeção de invenções com 

base em fatos passados e presentes. O planejamento é a atividade gerencial que seleciona os 

objetivos de uma determinada unidade (divisão, departamento, seção, setor, etc.) ou de toda a 

empresa, apontando as diretrizes, programas e procedimentos para atingir as metas propostas. 
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2.1. Alcance do planejamento do treinamento profissional 

Planejar a atividade de treinamento envolve a seleção de descrição de fatos 

ocorridos no âmbito de recursos humanos da empresa, fatos esses projetando ações futuras e 

formulando objetivos, diretrizes, procedimentos e programas na atividade de capacitação 

profissional.11 

É de responsabilidade da gerência de treinamento da organização pré-determinar 

as seqüências de sua ação com vistas.12 

• Ao desenvolvimento de políticas de treinamento da empresa; 

• Ao estabelecimento de procedimentos, padronizando métodos de formação; 

• À definição orçamentária da unidade de treinamento, com a respectiva fixação de recursos 

financeiros para os programas de formação da empresa; 

• À programação da atividade de treinamento, estabelecendo prioridades e seqüências de 

cada componente da programação; 

• Ao desenvolvimento de estratégias de treinamento, decidindo como e quando alcançar os 

objetivos de formação propostos; 

• À fixação de objetivos de treinamento, estabelecendo os resultados finais desejados; 

• Ao cumprimento dos planos de formação através da implantação de controles eficientes. 

 

2.2. Fixação dos objetivos do treinamento 

A determinação das metas de formação profissional consiste nos resultados a 

serem alcançados pela unidade de treinamento da organização, cujo objetivo é, 

essencialmente, o núcleo central de todo o programa de formação bem elaborado, pois, por si 

só, o plano não é suficiente para levar a empresa a bom termo. A ação é necessária, a 

                                                                                                                                                                                     
10 KOONTZ, Harold & O’DONNELL, Cyril. Princípios de administração (tradução: Antonio Zoratto 
Sanvicente), vol. 2, 14a ed., p. 18, 1972. 
11 CARVALHO, Antonio Vieira de. Manual de gerência de treinamento, vol. 1. São Paulo: Management Center 
do Brasil, p. 90, 1985. 
12 CARVALHO, Antonio Vieira de. Formação de recursos humanos, São Paulo, Pioneira, p. 47, 1988. 
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organização precisa funcionar. Todavia, o plano pode encaminhar as ações no sentido dos 

objetivos.13 

Desse modo, as metas de treinamento constituem um reflexo das mudanças 

econômicas, tecnológicas e sociais do mercado onde a empresa atua, exigindo a efetivação de 

planos de formação que sejam flexíveis, dinâmicos e atualizados. 

 

2.2.1. Exemplos de objetivos do treinamento 

Todo programa de treinamento ou formação visa alcançar, dentre outros, os 

seguintes objetivos definidos em caráter geral: 

• Desenvolvimento de destrezas manipulativas necessárias para a execução de atividades e 

trabalhos práticos, operacionais. 

• Desenvolvimento da capacidade mental do aluno participante, que lhe permitirá o domínio 

dos conhecimentos essenciais imediatos, informática, tecnologia, ciências, etc., necessários 

ao bom desempenho do trabalho. 

• Desenvolvimento de hábitos profissionais e atitudes necessárias ao perfeito domínio da 

ocupação e ao progresso do treinando. 

• Desenvolvimento de certos princípios morais e cívicos, sem o que as demais qualidades 

têm seu valor reduzido. 

• Desenvolvimento de capacidades de julgamento e juízo críticos que permitirão ao aluno 

tomar decisões quanto a determinados problemas. 

 

2.2.2. Metas específicas de treinamento 

Seguem alguns exemplos de objetivos específicos mensuráveis de atividade de 

formação para profissionais operacionais das áreas Industriais de produção e manutenção. 

                                                           
13 GOETZ, Billy E. Manargerment planning and contr. New York: McGraw-Hill, p. 2, 1973. 
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• Iniciar a produção de um novo produto, com data prevista para a primeira semana do 

próximo mês; 

• Aperfeiçoar o Controle Estatístico de Processo e de Qualidade, para diminuindo o índice 

de rejeição do produto de 9% para 5%; 

• Treinar intensivamente uma equipe de operadores mecânicos para operar adequadamente 

até o final do próximo mês uma nova máquina; 

• Treinar em técnicas mecânica e elétrica os profissionais de manutenção para que o índice 

de falha nos equipamentos seja reduzido de 4,5%. 

 

2.3. Controle das atividades de treinamento 

Os instrumentos de controle têm a finalidade de verificar se o plano de 

capacitação está caminhando rumo aos seus objetivos, e devem figurar no próprio plano de 

formação. Todo controle de treinamento eficiente deve possuir os seguintes atributos: 

• Revelar de imediato, os eventuais desvios do plano de treinamento em execução. 

• Ser flexível em sua aplicação e acompanhamento. 

• Ser econômico quanto ao seu custo operacional. 

• Ser compreendido por avaliadores e treinandos. 

• Indicar ações corretivas para manter o plano no rumo certo. 

Os exemplos mais comuns de controles aplicados à atividade de treinamento são: 

• Testes e avaliações aplicados no decorrer do processo de formação. 

• Fichas de acompanhamento dos treinandos. 

• Observação pessoal dos coordenadores e instrutores de treinamento. 

• Entrevistas formais e informais com os treinandos. 

• Relatórios de treinamento elaborados pelos coordenadores e instrutores de capacitação. 
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• Apreciações feitas pelos treinandos e pelos instrutores quanto ao desenvolvimento do 

programa de treinamento. 

 

2.4. Programação e tipos de treinamentos 

Nessa fase são listados pela unidade de treinamento os locais, datas, coordenação, 

instrutores e tipos de eventos (curso, seminários, palestras, mesas-redondas, etc) associados a 

cada um dos treinandos definidos para o período em questão. 

A programação do treinamento poderá ser periódica com a freqüência dependendo 

de algumas variáveis tais como: situações políticas e econômica da empresa ou do país, 

posição da organização no mercado, novidades tecnológicas absorvida pela empresa, pressão 

dos consumidores, etc. Define-se então o tipo de treinamento que será direcionado para 

formação e capacitação dos profissionais. 

 

2.4.1. Treinamento interno 

Por formação profissional interna entende-se o treinamento inicial e o 

aperfeiçoamento de funcionários por conta e risco da empresa, utilizando suas próprias 

instalações ou em locais fora da empresa. 

A formação interna pode envolver empregados oriundos de uma mesma área de 

atividades profissionais, como, por exemplo, de marketing (vendedores, promotores, 

supervisores, técnicos e gerentes de venda) ou colaboradores de vários setores da empresa 

(produção, marketing, administração, etc). Via de regra, o empregado recém-admitido pela 

empresa desconhece aquilo que se convenciona chamar de “cultura organizacional”. Por isso 

mesmo, ao ingressar no seu novo ambiente de trabalho, deve ser submetido ao treinamento de 

integração ou indução, cujo propósito visa colocar o novo funcionário bem à vontade, 

possibilitando-lhe um ambiente inicial de descontração. 
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2.4.2. Treinamento para aperfeiçoamento no cargo 

A capacitação com vistas à reciclagem profissional do funcionário pode ser 

desenvolvida na própria empresa (treinamento interno) ou em uma empresa de treinamento ou 

ainda em escolas (fora da empresa). Na formação para atualização profissional são 

transmitidos ao empregado novos métodos e técnicas de trabalho e sistemas com vistas à 

melhoria da produtividade e qualidade. O aperfeiçoamento no cargo traz para a empresa e 

para o próprio profissional grandes benefícios em termos de conhecimentos atualizados. 

Diante do avanço tecnológico irreversível, a reciclagem profissional é 

imprescindível para que a empresa possa se manter no mercado competitivo. Pode-se afirmar, 

mesmo, ser o aperfeiçoamento no cargo a forma de treinamento mais empregada na 

atualidade. 

 

2.4.3. Treinamento para transferência 

O treinamento interno para transferência não é uma promoção, mas o 

deslocamento ou rodízio do treinando de uma unidade de trabalho para outra, ou mesmo de 

tipo de cargo para outro numa mesma unidade. A ênfase na capacitação profissional para 

transferência deve se basear em dois pontos: 

• Dar ao profissional transferido a necessária visão para aceitar esse tipo de formação como 

mais um degrau na organização. 

• Treinar o colaborador em suas funções através de seu mais novo supervisor, tanto nos 

aspectos técnicos da nova função como na visão organizacional. 

 

2.4.4. Treinamento para promoção 

A capacitação profissional com vistas à ascensão funcional deve cercar-se de 

alguns cuidados. Assim é o supervisor imediato do funcionário promovido deve procurar 

inteirar-se sobre o nível de conhecimentos, habilidades e atitudes do novo empregado. 

Entrevistas com o supervisor imediato anterior do promovido ajudam na elaboração do perfil 

profissional do empregado. 
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Um programa de capacitação de funcionários promovidos envolve uma série de 

novas informações, técnicas e métodos de trabalho com os quais o promovido não está 

familiarizado. Estágios, cursos e seminários de atualização profissional também são 

extremamente necessários no treinamento para promoção. 

 

2.5. A questão das empresas de treinamento 

O treinamento exclusivo fora da empresa ocorre, via de regra, em empresas de 

formação profissional. Algumas dessas entidades são bem aparelhadas para atender as 

empresas interessadas, ministrando-lhes, entre outros, seminários, cursos, palestras e 

conferências de bom nível. 

O mercado dessas empresas está em franca expansão. Ao lado de instituições 

estruturadas, com bom corpo de consultores docentes e instalações adequadas, existem outras 

entidades completamente marginalizadas, cujos programas de formação e treinamentos são 

muitas vezes, simples traduções de versões estrangeiras, o que não promove uma formação 

adequada em função de possíveis falhas no conteúdo comprometido. 

Todos os dias, a unidade de treinamento ou departamento de treinamento das 

empresas recebem inúmeros programas de capacitação profissional desenvolvidos por 

empresas de treinamento. Por essa razão, há que se tomar certos cuidados na escolha e envio 

de profissionais aos treinamentos. 

 

3. Aprendizagem no processo ensino e formação 

A aprendizagem é o processo de aquisição de capacidade de se usar o 

conhecimento, que ocorre como resultado da prática e da experiência crítica e que produz uma 

mudança relativamente permanente no comportamento.14 

O conceito acima situa a aprendizagem como um processo, isto é, dotado de um 

movimento contínuo e dinâmico, onde o indivíduo enfrenta a realidade que o cerca de modo 

crítico. Desse modo, a aprendizagem trabalha, basicamente, com a aquisição e prática do 

                                                           
14 CARAVANTES, Geraldo Ronchetti & PEREIRA, Maria José Lara B. Aprendizagem organizacional versos 
estratégia de mudança organizacional planejada. Rio de Janeiro: Revista de Administração de Empresas da FGV, 
nº15, vol.2, p.24, abril/junho de 1981. 



35 

conhecimento. O conceito de Caravantes e Pereira aborda, ainda, o efeito da aprendizagem, 

uma modificação relativamente permanente no comportamento de quem aprende. 

Na análise do enunciado de Caravantes e Pereira, deve-se levar em conta que o 

indivíduo, antes de aprender de fato, adquire idéias, conhecimentos e valores necessários à 

aprendizagem integral; esta diz respeito à própria conduta da pessoa, enquanto a aquisição de 

conhecimento não tem outro propósito senão a própria aquisição. 

A aprendizagem, então, só se completa na medida em que a posse do 

conhecimento pelo aprendiz permite a mudança de seu comportamento, conforme diz o 

psicólogo comportamental norte-americano R. E. Mayer: a aprendizagem é a mudança 

relativamente permanente no conhecimento ou no comportamento de uma pessoa por causa 

da experiência.15. 

 

3.1. Princípios de aprendizagem no treinamento 

Ensinar, segundo Caravantes significa, essencialmente, estimular, guiar, orientar, 

dirigir o processo de aprendizagem. Assim, em termos de treinamento, pode-se afirmar que a 

função central do instrutor é dirigir a aprendizagem que se manifesta no treinando. Não são 

exatamente os métodos e técnicas de capacitação profissional, por melhores e mais 

atualizados que sejam, que irão promover a aprendizagem, mas sim a atividade e o esforço do 

treinando. 

• O sistema de formação deve verificar o que o treinando já sabe sobre o assunto objeto de 

formação, pesquisando suas necessidades de formação. 

• Os objetivos de treinamento devem estar diretamente relacionados às necessidades 

específicas de capacitação. 

• Após a fixação de objetivos, o treinando deve viver (mudanças de atitudes e de 

comportamento) certas experiências indispensáveis ao seu aprendizado, as quais ocorrem 

nos níveis cognitivo, afetivo e motor. 

À luz do processo de formação profissional e resumindo o que foi apresentado até 

agora sobre o tema, podemos caracterizar a aprendizagem como sendo o modo de ganhar uma 
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habilidade ou ofício para o qual se reconhece necessário possuir conhecimentos e técnicas 

específicas para considerar-se qualificado profissionalmente.16 

Assim, a finalidade do processo de capacitação é possibilitar a aprendizagem. 

Quando é estabelecido e montado um programa de treinamento, espera-se que seus 

participantes, com a experiência adquirida durante a situação de formação, manifestem 

mudanças de comportamento no exercício de suas atribuições. Essa modificação é resultado 

do processo de aprendizagem. O treinando adquire constantemente novos conhecimentos, 

habilidades e hábitos de natureza profissional, seja ele um vendedor, um contador na 

elaboração de seus balanços ou um mecânico de linha de produção. Todos eles, por 

necessidade de trabalho, manipulam técnicas, relatórios e instrumentos. E como essas 

atividades não são estáticas, mas estão sempre adquirindo novos métodos e procedimentos, 

seus executores estão, igualmente, sempre aprendendo a lidar com essas novas formas de 

trabalho. 

O dia-a-dia empresarial envolve uma série de processos que permitem ao 

funcionário adquirir ou modificar condutas (aprendizagem profissional), com vistas ao 

aumento da produtividade e qualidade na execução do trabalho. 

Sendo a empresa um núcleo econômico e social de natureza essencialmente 

dinâmica, seus colaboradores estão constantemente assimilando novas habilidades, ou 

aprimorando as que já possui, ou ainda, substituindo habilidades que já não são mais 

adequadas às novas funções. 

O processo de capacitação profissional envolve a assimilação, pelo treinando, de 

atividades motoras, cognitivas e em emocionais. William James (1842-1910), pensador e 

psicólogo norte-americano, identifica essas manifestações como sendo formadoras de uma 

corrente da consciência. Assim é que, continuamente, desfila em nosso mundo mental uma 

infinidade de sensações, reações lembranças, idéias, sentimentos, emoções pensamentos e 

desejos de toda a espécie. Pode-se afirmar, então, que o treinando é submetido, durante o seu 

processo de treinamento, a uma verdadeira “corrente da consciência”, que age continuamente 

sobre o seu mundo mental. 

                                                                                                                                                                                     
15 MAYER, R. E. Learning in: Encyclopaedia of education research. Vol.2, New York: McMillan, p.1040, 
1982. 
16 BLEIKEN, Bleick von. Manual para adiestramiento del personal. México: Herrero, Hermanos, Sucs., p.191, 
1971. 
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As novas e rápidas conquistas científicas e tecnológicas exigem do profissional de 

hoje, em qualquer área onde tenha de atuar, uma reciclagem permanente de conhecimento e 

atitudes acerca de novos métodos e técnicas de trabalho. 

 

3.1.1. Freqüência do treinamento 

O treinando, por mais bem dotado que possa ser, nem sempre assimila 

integramente novas habilidades que lhe são apresentadas uma única vez, principalmente se o 

assunto for objeto de modificação no comportamento profissional do treinando. Para obter 

uma compreensão e assimilação completa do treinando, o instrutor precisa recorrer à 

freqüência do treinamento, a qual está intimamente associada à formação de hábito nos 

treinandos. Para poder eliminar um hábito inadequado, é fundamental substituí-lo por outro 

adequado, concentrando-se o instrutor em sua formação na mente do treinando. 

O hábito é uma disposição individual adquirida pelo treinando por atos reiterados; 

é um comportamento adquirido. É através de repetições que o treinando adquire um modo 

correto de formar seus hábitos. Estes são adquiridos com maior facilidade e rapidez quando o 

treinando concentra sua atenção, de maneira intensiva e contínua, sobre a atividade a ser 

repetida, a qual pode ser de natureza mecânica ou mental. Seguem alguns princípios ativos 

empregados na assimilação de novos hábitos. 

• Princípio da iniciativa: Uma vez decidida a formação de determinado hábito, o treinando 

tem de reforçar sua decisão. Força de vontade, perseverança e entusiasmo para superar os 

eventuais primeiros insucessos no trabalho são as qualidades essenciais para o aprendiz 

tomar a iniciativa de assimilar um hábito relacionado à execução de suas novas tarefas. 

• Princípio da constância: O instrutor deve evitar que o treinando incorpore exceções ao 

processo de seu aprendizado enquanto não dominar definitivamente o novo hábito em seu 

comportamento profissional. A firmeza no aprendizado de um novo hábito profissional é 

indispensável para que o aprendiz domine inteiramente técnicas e métodos de trabalho 

mais atualizados e complexos. 

• Princípios da oportunidade: Desde que o treinando tenha decidido a adquirir um novo 

hábito em seu processo de formação profissional, é preciso cuidar que aproveite a primeira 

oportunidade que se lhe ofereça para agir de acordo com a decisão tomada (aprendizagem 
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de atitude). Esse critério didático visa aproveitar, de imediato, o impulso motivacional que 

é dirigido por ele para o hábito recém adquirido. O principio da oportunidade cria nele a 

necessidade de auto-avaliação profissional, eliminando falhas e aperfeiçoando seu 

desempenho funcional. 

• Princípio da manutenção: É indispensável manter no treinamento a capacidade viva do 

esforço voluntário na prática de um hábito profissional adquirido em seu processo de 

capacitação e treinamento. 

 

3.1.2. Intensidade do treinamento 

Ao lado da necessidade de o treinamento ser freqüente, deve possibilitar ao 

treinando a necessária rapidez na assimilação do programa que lhe é destinado. Mesmo 

porque, caso contrário, os investimentos na área de treinamento tornam-se extremamente 

improdutivos. Por esse motivo, o treinando depende da intensidade dos estímulos que recebe 

durante o processo de formação. Para que a intensidade do treinamento possa melhor atingir 

seus objetivos, são necessários alguns cuidados como: 

• Clareza, precisão e originalidade na apresentação do programa de treinamento. 

• Recursos instrucionais eficientes e adaptáveis ao treinamento. 

• Plena participação dos treinandos no desenvolvimento dos temas propostos de formação. 

 

3.1.3. Adequação dos métodos de ensino 

Outra regra prática fundamental para o êxito do treinamento é o emprego de 

métodos e técnicas adequadas para transmissão de conhecimento e informações aos 

treinandos. Para uma adequação mais eficiente desses métodos e técnicas, espera-se: 

• Que todos os instrumentos de avaliação do treinamento sejam adequados e identificados 

com os problemas específicos tratados no decorrer do processo de capacitação; 

• Que o ritmo do treinamento se adapte aos aprendizes; 

• Que os treinandos participem ativamente do processo de formação. 
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3.1.4. Continuidade do treinamento 

A formação profissional é, essencialmente, um processo irreversível de 

aperfeiçoamento. O treinando necessita, constantemente, adquirir novos conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Por essa razão, a continuidade da capacitação deve ser feita conforme a 

periodicidade exigida pela natureza das tarefas executadas pelo funcionário, ou seja, os 

princípios da aprendizagem no treinamento podem ser esquematizados com uma 

interdependência entre os princípios que levam a uma efetiva aprendizagem de novos hábitos, 

com conhecimentos e habilidades, cujo resultado final se traduz na mudança do 

comportamento do treinando. 

 

4. Diferenças individuais no treinamento 

Todo o ser humano possui certas aptidões intelectuais e motoras em comum; 

contudo, o desenvolvimento destas aptidões manifesta-se de modo distinto de pessoa para 

pessoa. As diferenças individuais no treinamento são confirmadas a cada momento, cujos 

traços podem ser assim resumidos: 

• Hábitos de assimilação e práticas diversas na execução de tarefas similares; 

• Ambição e interesses em graus variados em um mesmo grupo de treinandos; 

• Necessidades diversas em função de disposições e interesses também variáveis. 

A psicologia da aprendizagem vem se dedicando ao estudo e interpretação dos 

fenômenos mentais no sentido de descobrir novas manifestações do comportamento humano 

no ato de aprender algo. Assim é que, no treinamento, muitos temas não são bem assimilados 

pelos aprendizes porque simplesmente os responsáveis pela programação deixaram de 

reconhecer as inevitáveis diferenças individuais durante o processo de capacitação 

profissional. Torna-se necessária, então, a verificação antecipada dos dados individuais de 

cada aprendiz a ser submetido ao processo de capacitação. 
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5. O instrutor de treinamento no processo de aprendizagem 

Cabe ao instrutor de treinamento a responsabilidade pela transmissão, aos 

treinandos, de conhecimentos profissionais teóricos e práticos. Por outro lado, a atividade de 

instrutor de capacitação não pode ficar limitada à equipe de apresentadores da unidade de 

treinamento da empresa, mas deve envolver toda a empresa. Assim é que todos aqueles 

profissionais convidados para transmitir sua experiência aos aprendizes são, em maior ou 

menor grau, instrutores em potencial. A empresa constitui-se, pois, numa autêntica escola 

formadora de hábitos e atitudes, e seus dirigentes, gerentes, supervisores e técnicos formam 

seu corpo docente. 

Na verdade, de pouco adianta a empresa manter custosas e atraentes instalações de 

treinamento, bem como excelentes programas de formação profissional, métodos e técnicas de 

capacitação atualizadas se, ao mesmo tempo, não contar com um corpo de instrutores 

dedicados e eficientes. Assim, o instrutor de treinamento é praticamente ativo e indispensável 

ao sistema de desenvolvimento e crescimento do treinando. Sua ação é tão importante no 

processo de aprendizagem que não pode ser substituída por outros meios didáticos. Não 

podemos esquecer o fato de que métodos e técnicas de formação são apenas recursos 

complementares que ajudam o relacionamento entre instrutor e treinandos. 

 

5.1. As principais funções do instrutor de treinamento 

O instrutor de formação e treinamento, dedicando ou não tempo integral às suas 

tarefas, desenvolve, entre outras, algumas tarefas consideradas básicas: 

• Transmitir conhecimentos profissionais aos treinandos em áreas de sua especialização. 

• Colabora na elaboração de programa de capacitação profissional. 

• Avaliam o desempenho dos treinandos através de testes, questionários, debates e etc. 

• Colabora no levantamento de necessidades de treinamento da organização. 

• Quando necessário. Procede a entrevista de orientação didática junto aos treinandos. 
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5.2. A comunicação entre o instrutor e o treinando 

O instrutor de treinamento bem qualificado profissionalmente é aquele que deseja, 

com empenho e entusiasmo, observar e tratar os treinandos como indivíduos dotados de 

reações próprias, com sua própria individualidade a ser preservada e incentivada. O 

relacionamento entre instrutor e treinando é parte do amplo universo das comunicações 

interpessoais. As funções do processo de comunicação, incluindo-se a comunicação 

interpessoal entre instrutor e treinando, podem ser listadas da seguinte forma:17 

 

• Função indicativa ou referencial: A mensagem indica algo, seja um objetivo ou idéia. 

• Função emotiva: A mensagem quer suscitar emoções (associação de idéias). 

• Função imperativa: A mensagem tenta impor um comportamento. 

• Função contato: A mensagem procura estabelecer vínculo psicológico com o receptor. 

• Função estética: A mensagem pretende criar uma sensação harmoniosa. 

• Função metalingüística: A mensagem fala de outra mensagem ou de si mesma. 

Em termos de treinamento, a comunicação pode ser identificada como sendo a 

transmissão, por parte do instrutor, de idéias, conceitos e habilidades a um grupo de 

treinandos, ou a um só aprendiz, visando comunicar métodos e técnicas de trabalho e a 

consecução de objetivos de formação previamente determinados no programa de capacitação 

profissional. Os principais obstáculos que interferem nas comunicações entre o instrutor de 

treinamento e o aprendiz podem ser listados: 

• Ausência de clareza e objetividade na comunicação do instrutor para os treinandos; 

• Excesso de informações, gerando confusão na mente do aprendiz; 

• O instrutor não verifica o resultado de suas comunicações aos treinandos; 

• O instrutor emprega técnicas e métodos de treinamento inadequados ou obsoletos; 

• Confusão quanto ao sentido de certas expressões e pensamentos expostos pelo instrutor; 

                                                           
17 ECCO, Umberto. Los efectos de las comunicaciones de masas. Buenos Aires: Editorial Álvares, p.76, 1969. 
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• Ausência de preparo do treinando párea receber determinadas comunicações. 

• Mensagens didáticas longas, carentes de conteúdo. 

Para enfrentar e superar os “ruídos” de comunicação descritos e outros que 

possam surgir eventualmente durante os treinamentos, o instrutor necessita, em primeiro 

lugar, planejar muito bem sua exposição. Embora os instrutores de treinamento não precisem, 

necessariamente, ser diplomados em pedagogia ou psicologia da aprendizagem, certos 

princípios são indispensáveis para que possam desenvolver com êxito suas apresentações. 

• Qualificação profissional 

• Experiência na função 

• Conhecimento do assunto 

• Qualificação didática 

• Participação 

• Pesquisa 

• Comunicação 

• Emprego de recursos audiovisuais 

• Planejamento 

 

6. Método e técnica de treinamento individual 

Também identificado como “auto instrução”, o método de treinamento individual 

é um processo de ensino dirigido ao treinando, o qual, sob determinadas condições, regula sua 

própria capacidade de produzir resultados em respostas a problemas de ordem profissional 

que lhe são encaminhados durante a aprendizagem. 
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6.1. Treinamento no próprio local de trabalho 

A formação profissional no próprio serviço é a técnica mais empregada pelas 

empresas em geral. O treinando, geralmente sob a orientação do supervisor imediato ou de um 

funcionário mais antigo, ao adquirir as habilidades, conhecimentos e atitudes exigidas pelo 

cargo, utilizam, no seu aprendizado, máquinas, equipamentos, materiais e outros recursos 

empregados no próprio trabalho. 

 

Vantagens: 

• É uma técnica de custo relativamente baixo, não exigindo instrumentos e instalações 

especiais para sua execução; 

• O treinando começa a produzir e dar retorno no momento em que inicia o treinamento; 

• A técnica é recomendada especialmente no treinamento de habilidades manuais. 

Desvantagens: 

• Algumas atividades apresentam custos operacionais mais altos (desperdício de materiais, 

perda de tempo na repetição de tarefas, etc.) nesse tipo de formação profissional; 

• Sem um planejamento e uma programação de atividades adequada, pode ocorrer uma 

dispersão no aprendizado do treinamento; 

• O profissional mais habilitado na prática do serviço nem sempre possui orientação didática 

mínima para corrigir os desvios do aprendiz durante o treinamento. 

Como afirmam Bass e Vughan, embora na teoria seja possível maximizar as 

condições favoráveis ao aprendizado no serviço, na prática isso é extremamente difícil. O 

principal obstáculo que se coloca no caminho dessas condições ideais é que, no serviço, o 

principal objetivo é sempre a “produção” e não o treinamento; este, por conseguinte, fica em 

posição secundária.18 

 

                                                           
18 BASS, Bernard & VAUGHAN, James A. (Tradução: Márcio Cotrim). São Paulo: Atlas, p.112, 1982. 
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6.2. Treinamento a distância (TAD) 

O treinamento a distância é uma técnica de formação individual cuja principal 

finalidade é alcançar o treinando onde quer que se encontre. Num país de dimensões 

continentais como o Brasil, nem sempre é possível encontrar entidades ou empresas de ensino 

profissional responsáveis e adequadas; o treinamento a distância é uma opção cada vez mais 

utilizada, inclusive pela rede mundial Internet. 

 

Características: 

• Apresentação funcional e facilmente manuseável quanto à localização dos assuntos 

seqüenciados. 

• O programa de treinamento a distância deve ser atualizado e suficientemente flexível, 

permitindo sua adaptação a cada situação levantada pelo treinando; 

• O conteúdo de ensino deve estar disposto de forma lógica e inteligível para facilitar o 

entendimento por parte do treinando; 

• O texto não deve ser nem exageradamente longo e nem excessivamente curto, mas 

apresentado na medida certa, sem adjetivações longas e desnecessárias; 

• A linguagem utilizada deve ser coloquial na medida do possível, procurando prender a 

atenção do treinando; 

• As ilustrações devem ser pertinentes, bem feitas e adequadamente distribuídas ao longo de 

todo o texto; 

• Os testes, provas, exercícios, etc. devem ser propostos de maneira clara, objetiva e 

relacionados com a matéria objeto de estudo. 

 

Vantagens: 

• Particularmente indicado para profissionais que têm dificuldades de acesso às instituições 

de ensino profissional; 

• É uma técnica de treinamento relativamente econômica; 
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• O próprio profissional dosa seu tempo de estudo; 

• O treinando escolho o local onde estudar: em casa, no trabalho, etc.; 

• O treinando opta por uma técnica que realmente atenda suas necessidades de formação; 

• O material do curso pode ser consultado a qualquer momento. 

 

Limitações: 

• O treinando não tem contato pessoal com o instrutor; 

• Dependendo do conteúdo, o programa pode se transformar num instrumento de ensino 

inócuo e estático; 

• O aprendiz necessita ter uma boa percepção para imaginar uma situação de trabalho onde a 

matéria do programa, genérica por sua própria natureza e concepção, se adapte 

plenamente; 

• É preciso que o treinando tenha uma boa dose de motivação para estudar sob forma de 

treinamento a distância, principalmente em nosso meio, onde os hábitos de ler e estudar 

não são muito cultivados; 

• No caso do treinamento a distância via internet é necessário que seja disponibilizado para o 

treinando, no período de estudo, um computador ligado na rede mundial. 

 

7. A importância da educação continuada na empresa 

A educação é focalizada, tradicionalmente, num espaço restrito à instituição social 

escola; os educadores assim como os economistas, os sociólogos e os filósofos, entre outros 

intelectuais, dirigem seus discursos e investigações para as relações entre escola e trabalho ou 

de modo mais amplo, entre educação e trabalho, e ainda mais recente para os impactos das 

inovações tecnológicas sobre estes, mas sempre colocando a competência de educar na 

instituição escola. 

Dentro, portanto de uma visão segmentada que exime ou restringe 

responsabilidades quanto à educação de outras instituições ou organizações, extremas ao 
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sistema de ensino, mesmo quando todos reconhecem ser, a educação um processo contínuo 

que ocorre durante toda a vida. 

O empresariado, em geral, não inclui a educação do seu empregado como um dos 

objetivos organizacionais, pois a maioria ainda julga que seu oferecimento pertence apenas ao 

sistema de ensino regular. Alguns empresários passaram a inseri-la em suas políticas, para 

atingir a qualidade e a produtividade social da empresa. 

Os educadores ainda não confiam nessa mudança de pensamento empresarial, 

acreditando que a empresa só visa lucro e produtividade, enquanto a educação, oferecida pela 

empresa, não passa de adestramento, resultado de uma postura dividida de distorções do 

capitalismo. Reconhece-se que esta posição não é de todo injustificada; mas, no atual cenário, 

ao lado dos mercados nacionais e internacionais, exigindo do empresário estratégias e 

tecnologias diferenciadas, encontra-se os trabalhadores adquirindo, paulatinamente, novas 

conquistas sociais, inclusive em relação á educação na empresa. 

Ambos colaboram para a transformação dos sistemas organizacionais ainda lenta, 

mas, em certos casos, significativa, a ponto de provocar a implantação de projetos 

educacionais nas empresas. 

O papel da escola não pode ser minimizado, mas desfocalizado exclusivamente 

deste, a competência de educar, ampliando o eixo educacional para toda a sociedade, e 

principalmente, de procurar atrair as discussões e as reflexões sobre a educação continuada 

para um outro espaço, a empresa, enquanto inserida numa sociedade participativa e 

transformando-a, onde cada instituição possua seus objetivos específicos, mas educar 

constitui-se como um objetivo geral, de todos os segmentos sociais. 

 

8. Tendências em treinamento nas empresas 

Sem dúvida alguma, uma das áreas que sofrerão maior nível de modificação 

dentro das organizações nos próximos anos será a tradicional área de Treinamento. 

Normalmente considerada uma sofisticação por vezes dispensável, ela só se posicionará em 

um real patamar de nobreza no momento em que preparar com excelência as pessoas para 

enfrentar os desafios e a competitividade do ambiente de negócios. A seguir, sem o objetivo 
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da análise completa, descrevemos algumas forças e tendências que merecem análise profunda 

da parte dos profissionais de Treinamento: 

1) Claramente, ocorre uma exigência cada vez mais intensa de o treinamento e 

desenvolvimento tradicional abandonarem seu viés burocrático e tornarem-se centros 

efetivos de resultado; 

2) Na realidade brasileira, com raras e honrosas exceções, a preparação básica média de um 

profissional de nível não atinge os patamares mínimos de capacitação exigidos pelas 

empresas e pelos mercados nesta entrada de milênio; 

3) Ao mesmo tempo, deve-se levar em consideração que a reengenharia do sistema 

educacional brasileiro tomará um tempo incompatível com as novas necessidades que a 

velocidade da mudança impõe sobre a sociedade. Sempre é importante lembrar a reflexão 

de Alvin Toffler: "Para o sucesso no mundo atual não mais existe a divisão entre 

comunismo e capitalismo, entre norte e sul, mas, sim, a clara separação entre os velozes e 

os lentos." 

4) Na realidade, estamos entrando numa Quinta Onda (as anteriores foram: agrícola, 

industrial, serviço, informática/telecomunicações) cuja denominação de Era do 

Conhecimento pode-se elevar à categoria de Era da Sabedoria19; 

5) Cada vez mais, o ativo intangível das organizações assume importância maior em relação 

ao seu valor real e exige novas formas de planejamento, desenvolvimento e mensuração 

do capital intelectual e da inteligência competitiva das organizações; 

6) Apesar de a oferta de empregos para a maioria dos universitários situar-se em níveis 

dramaticamente baixos, por paradoxal que possa parecer, haverá uma absoluta escassez 

dos talentos capazes de gerar uma diferenciação competitiva compatível com as 

demandas desses novos tempos. Atrair, desenvolver e reter talentos serão prioridades 

ligadas diretamente ao ambiente humano das empresas cuja responsabilidade também 

incluirá a educação contínua destes talentos; 

7) A obsessão pela competitividade, que exigirá um ainda longo e contínuo período de 

diminuição de preços e aumento da qualidade, irá comandar o totalitarismo da Fase do 

Valor Agregado, em que a sobrevivência de qualquer player da economia só se será 

                                                           
19 Prof. Dr. Daví Nelson Betts no II Encontro de Educação a Distância na UMESP – fevereiro/2003. 
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justificada por sua capacidade de exceder as expectativas dos clientes. Neste ponto, mais 

uma vez, preparar pessoas para este difícil desafio será fator crítico de sucesso; 

8) Uma nova invade o mercado com novas exigências que incluem prioritariamente a 

perspectiva de desenvolvimento de carreira, recompensas financeiras como justiça 

imediata, possibilidades de estágio no exterior e, principalmente, um profundo programa 

de treinamento e desenvolvimento; 

9) Ao permitir a infinitização das informações e a interconectividade geral, a revolução 

telemática criará novos processos de aprendizagem que transformarão completamente o 

sistema tradicional de ensino; 

10) Assim como em alguns outros processos de desenvolvimento, será cada vez mais exigido 

que os esforços e investimentos em T&D tenham aplicação prática, deixem de ser um 

mero processo e se transforme em uma atividade econômica rentável cuja efetividade 

será medida por seus resultados. 

Em conseqüência de todas essas tendências, certamente surgirão dentro das 

organizações novos instrumentos e instituições que se responsabilizarão pelo 

desenvolvimento de seus Seres Humanos. 

Desta maneira, todos os empresários, executivos e profissionais de T&D, nesta 

entrada de século, terão que colocar novos itens em sua agenda de trabalho que vai, 

necessariamente, passar por: 

• Identificar o impacto e a consistência do conhecimento e do capital intelectual, enfim, da 

inteligência, no setor específico de sua empresa. 

• Criar as condições de desenvolvimento, fluxo e melhoria contínua deste conhecimento. 

• Desenhar a rede de conhecimento, estruturando o capital intelectual de modo a forçar sua 

transformação em propriedade da empresa e não das pessoas. 

• Criar os indicadores de mensuração do capital intelectual com objetivo de tangibilizar o 

intangível, tendo como meta maior valorarizar financeiramente cada item, de modo que se 

tenha efetivamente no futuro, em algum dia, o balanço patrimonial contabilizando os 

lucros e perdas dos 85% mais importantes da empresa. 
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• Atenção porque o Capital Intelectual não é um modismo a mais. É uma forma de fazer 

crescer, ou de pelo menos fazer sobreviver as organizações desse mundo cada vez mais 

turbulento. 

 

9. Educação a distância x Educação presencial 

Mesmo considerando a tecnologia digital nos novos equipamentos de 

comunicação, ainda não se tem a perfeição e o efeito da comunicação presencial, pode se 

notar se comparar, por exemplo o som do telefone, rádio, televisão ou mesmo o computador, 

eles introduzem uma série de ruídos, as vezes até mesmo dificultando o entendimento da 

informação. Por exemplo, o som ouvido pelo telefone é de qualidade inferior ao da fala 

humana20. Se analisada sob este aspecto, dizer-se-ia que a Educação a distância, por utilizar 

telecomunicação, é pior do que a Educação Presencial. De fato, a qualidade da informação (ou 

“resolução da imagem na informação”) vinda de um vídeo contendo a gravação de uma aula 

tradicional é muito inferior à qualidade da informação desta mesma aula quando assistida 

presencialmente. Por outro lado este vídeo pode ser visto e revisto várias vezes por uma ou 

mais pessoas, em local ou locais diferentes. 

Uma vez aceito que há empobrecimento de informação mediante uso de 

tecnologias de telecomunicação mas que, em contrapartida, este empobrecimento não invalida 

o processo de ensino-aprendizagem, é preciso investigar quais os reais benefícios da 

Educação a distância em comparação à Educação Presencial. 

Comparações entre Educação a distância e Educação Presencial ainda apresentam-se 

incipientes e têm sido investigadas em diversas áreas: Educação, Comunicação, Informática, 

Filosofia, Sociologia, Psicologia etc. Qualquer afirmação ainda é problemática e 

controvertida. Definitivamente, ainda estamos longe de certezas mas cheios de aspirações. 

Estas mudanças, apontadas por Pierry Lévy, sintetizam as potenciais contribuições 

de Educação a distância, possibilita romper barreiras institucionais, cria um espaço onde o 

                                                           
20 A faixa de freqüências sonoras captadas pelo ouvido humano chega a 20kHz. A fala humana tende a ter 
amplitude de até 6kHz. No sistema telefônico por discagem de pulso não são transmitidas freqüências sonoras 
acima de 4kH (quando usada a modulação de código de pulso com amostras de 8 bits, 8.000 vezes por segundo, 
como era usada no sistema telefônico da Europa) [Tanenbaum97, p. 826-829]. 
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sujeito pode se lançar em busca de formação de competências individuais e constituição de 

saberes. 

 

10. A tecnologia da Educação a Distância aplicada nas empresas 

Moore e Kearsley (1996, p.1) afirmam que o conceito fundamental da Educação a 

Distância (EAD) é simples: alunos e professores estão separados pela distância e algumas 

vezes também pelo tempo. Partindo dessa premissa, pode-se afirmar que a EAD está 

vinculada à mídia, ao meio de comunicação que permite o contato entre as pessoas envolvidas 

nos cursos. Educação a distância pressupõe o uso da mídia. Estando os alunos e professores 

distantes uns dos outros, alguma tecnologia de comunicação é necessária para o contato. Até os 

anos 80, as tecnologias disponíveis eram poucas e simples para produção, acesso e interação 

dos cursos. As instituições baseavam seus trabalhos em material impresso, programas em áudio, 

vídeo ou transmissões em TVs e rádios educativas. 

Segundo Aretio, as tecnologias de primeira geração (material impresso) e segunda 

geração da EAD (integração dos audiovisuais), apesar de amplamente aceitas preocuparam 

menos do que a terceira geração (estações de trabalhos e redes de comunicação) com o 

processo de comunicação, existindo pouca interação entre quem produzia o material do curso 

e o aprendiz. 

A partir dos anos 90, a EAD entra numa fase caracterizada como terceira geração. 

A integração de redes de conferência por computador e estações multimídia com os demais 

meios utilizados pela EAD, tem aberto maiores possibilidades de uma comunicação de mão 

duplas e ambientes de interação efetivos. Todavia, há que se refletir que os meios por si só, 

não dão conta de propiciar um novo fazer para que o aprendiz tenha suficiente interação que 

permita um grau de troca de idéias e informações apropriadas. 

O uso dessas tecnologias para a educação terá impacto significativo no acesso e 

exigirão adequações nas estratégias pedagógicas e de comunicação utilizadas por professores e 

alunos. 

A etapa de planejamento e a definição das mídias vão permitir a elaboração das 

estruturas de comunicação que busquem “em vez de ter como uma das características básicas a 

separação clássica professor-aluno, representada pela aprendizagem baseada apenas em 
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materiais didáticos, tem como característica o uso de mídias interativas em ambientes 

dinâmicos para o ensino-aprendizagem: tecnologias eletrônicas de comunicação e informação 

sendo utilizadas para privilegiar a aproximação entre professores e alunos em atividades como 

aulas, orientações, avaliações, seminários e ciclos de integração de conhecimento, eliminando 

qualquer barreira de territorialidade”. 

É essencial para EAD a preocupação com uma proposta pedagógica que explore o 

potencial de comunicação que as mídias de 3a geração propiciam, que busque a criação de 

espaços de interação que atendam às exigências dos alunos e professores. Considerar como 

prioridade a qualidade do material e a adequação à diversidade de demandas é fundamental 

para o desenvolvimento de programas, cursos e metodologias que atendam aos crescentes 

níveis de complexidade que o cenário educacional impõe. 

 

11. Conceitos associados à Educação a distância 

Há conceitos que, por sua pouca maturidade ou grande dependência com outros já 

dominantes, demoram muito se firmar a partir de suas próprias características. Com a 

Educação a distância aconteceu assim. Primeiro conceituou-se, por ser também mais simples 

e direto, o que não seria educação a distância. Somente a partir das pesquisas dos anos 70 e 

80, ela foi vista pelo que é, ou seja, a partir das características que a determinam ou por seus 

elementos constitutivos. 

Desta forma, as primeiras abordagens conceituais, que qualificavam a Educação a 

distância pelo que ela não era, tomavam um referencial externo ao próprio objeto como 

paradigma, pois estabeleciam comparação imediata com a educação presencial, também 

denominada educação convencional, direta ou face-a-face, onde o professor, presente em sala 

de aula, é a figura central. No Brasil, até hoje, muitos costumam seguir o mesmo caminho, 

preferindo tratar a Educação a distância a partir da comparação com a modalidade presencial 

da educação. Esse comportamento não é de todo incorreto, mas promove um entendimento 

parcial do que é Educação a distância e, em alguns casos, estabelece termos de comparação 

pouco científicos. 

Estudos mais recentes apontam para uma conceituação, se não homogênea, mais 

precisa do que é Educação a distância. 
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Walter Perry e Greville Rumble (1987, 1-2) afirmam que a característica básica da 

Educação a distância é o estabelecimento de uma comunicação de dupla via, na medida em 

que professor e aluno não se encontram juntos na mesma sala requisitando, assim, meios que 

possibilitem a comunicação entre ambos como correspondência postal, correspondência 

eletrônica, telefone ou telex, rádio, "modem", vídeo-disco controlado por computador, 

televisão apoiada em meios abertos de dupla comunicação, etc. Afirmam, também, que há 

muitas denominações utilizadas correntemente para descrever a Educação a distância, como: 

estudo aberto, educação não-tradicional, estudo externo, extensão, estudo por contrato, estudo 

experimental. 

Contudo, nenhuma dessas denominações serve para descrever com exatidão 

Educação a distância; são termos genéricos que, em certas ocasiões, incluem-na mas não 

representam somente a modalidade a distância. Para exemplificar: um livro ou fascículo, 

desses que se intitulam "faça você mesmo"; um texto isolado de instrução programada; uma 

programação insulada de rádio ou um programa assistemático de televisão; não são formas de 

Educação a distância. Esta pressupõe um processo educativo sistemático e organizado que 

exige não somente a dupla-via de comunicação, como também a instauração de um processo 

continuado, onde os meios ou os multimeios devem estar presentes na estratégia de 

comunicação. A escolha de determinado meio ou multimeios vem em razão do tipo de 

público, custos operacionais e, principalmente, eficácia para a transmissão, recepção, 

transformação e criação do processo educativo. 

Educação a distância, ensino a distância e teleducação são termos utilizados para 

expressar o mesmo processo real. Contudo, algumas pessoas ainda confundem teleducação 

como sendo somente educação por televisão, esquecendo que tele vem do grego, que significa 

ao longe ou, no nosso caso, a distância. Há diferenças entre Educação a distância e educação 

aberta, porém ainda prevalece, principalmente nos projetos universitários, forte ilusão de 

semelhança entre ambos os conceitos. No caso da educação aberta, esta pode ser a distância 

ou presencial, o que a diferencia da educação tradicional, é que todos podem nela ingressar, 

independentemente de escolaridade anterior. O aluno pode organizar seu próprio currículo e ir 

vencendo-o por seu próprio ritmo (Cirigliano, 1983, 11). Além disso, na expressão Educação 

a distância, pode-se ou não usar a crase, pois ela é facultativa neste caso, sendo obrigatória 

somente quando se define a distância, por exemplo: a distância de três metros. 
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Visto isto, passemos a observar com maior detalhe, como pesquisadores da área 

expressam o que consideram essencial para a conceituação da Educação a distância, conforme 

figura no estudo de Keegan (1991, 36-38). 

Educação a distância é uma forma sistematicamente organizada de auto-estudo 

onde o aluno se instrui a partir do material de estudo que lhe é apresentado, onde o 

acompanhamento e a supervisão do sucesso do estudante são levados a cabo por um grupo de 

professores. Isto é possível de ser feito a distância através da aplicação de meios de 

comunicação capazes de vencer longas distâncias. O oposto de "Educação a distância" é a 

"educação direta" ou "educação face-a-face": um tipo de educação que tem lugar com o 

contato direto entre professores e estudantes. 

Educação/ensino a distância é um método racional de partilhar conhecimento, 

habilidades e atitudes, através da aplicação da divisão do trabalho e de princípios 

organizacionais, tanto quanto pelo uso extensivo de meios de comunicação, especialmente 

para o propósito de reproduzir materiais técnicos de alta qualidade, os quais tornam possível 

instruir um grande número de estudantes ao mesmo tempo, enquanto esses materiais durarem. 

É uma forma industrializada de ensinar e aprender.21 

Ensino a distância pode ser definido como a família de métodos instrucionais 

onde as ações dos professores são executadas a parte das ações dos alunos, incluindo aquelas 

situações continuadas que podem ser feitas na presença dos estudantes. Porém, a comunicação 

entre o professor e o aluno deve ser facilitada por meios impressos, eletrônicos, mecânicos ou 

outros.22 

O termo "Educação a distância" esconde-se sob várias formas de estudo, nos 

vários níveis que não estão sob a contínua e imediata supervisão de tutores presentes com seus 

alunos nas salas de leitura ou no mesmo local. A Educação a distância se beneficia do 

planejamento, direção e instrução da organização do ensino.23 

Keegan (1991, 38), sumariza os elementos que considera centrais dos conceitos 

acima enunciados: 

                                                           
21 PETERS, Otto. Didática do ensino a distância: Experiências e estágio da discussão numa 
visão internacional. São Leopoldo-RS: Unisinos. 2001. 
22 MOORE, Michel G., KEARSLEY, Greg. Distance education: a systems view. Belmont 
(USA): Wadsworth Publishing Company, 1996. 
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• Separação física entre professor e aluno, que a distingue do ensino presencial; 

• Influência da organização educacional (planejamento, sistematização, plano, projeto, 

organização dirigida etc), que a diferencia da educação individual; 

• Utilização de meios técnicos de comunicação, usualmente impressos, para unir o professor 

ao aluno e transmitir os conteúdos educativos; 

• Previsão de uma comunicação de mão dupla, onde o estudante se beneficia de um diálogo, 

e da possibilidade de iniciativas de dupla via; 

• Possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de socialização; 

• Participação de uma forma industrializada de educação, a qual, se aceita, contém o gérmem 

de uma radical distinção dos outros modos de desenvolvimento da função educacional. 

Armengol (1987, 22-24) enumera, com base em seus estudos sobre educação 

superior a distância e nos trabalhos de Borje Holmberg, Anthony Kaye e Greville Rumble, as 

seguintes características da Educação a distância (tradução não integral e comentada, cf. 

Nunes, 1992b): 

a) População estudantil relativamente dispersa, devido a razões de posição geográfica, 

condições de emprego, incapacidade física etc; 

b) População estudantil predominantemente adulta, que apresenta peculiaridades que 

justificam enfoques educativos andragógicos; 

c) Cursos que pretendem ser auto-instrucionais, mediante a elaboração de materiais para o 

estudo independente, contendo objetivos claros, auto-avaliações, exercícios, atividades e 

textos complementares. Estes cursos podem ser auto-suficientes e constituir-se em guia 

para o estudo de um conjunto de outros textos, fomentando a capacidade de observação e 

crítica e o pluralismo de idéias, aspectos especialmente valiosos nos estudos universitários; 

d) Cursos pré-produzidos, que geralmente usam de forma predominante textos impressos, 

mas combinando-os com uma ampla variedade de outros meios e recursos tais como: 

suplementos de periódicos e revistas, livros adicionais, rádio e televisão educativos em 

circuito aberto ou fechado, filmes, computadores e, especialmente, microcomputadores, 
                                                                                                                                                                                     
23 HOLMBERG, Börje. Educación a distância: situación y perspectivas. Buenos Aires: 
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vídeo-discos, vídeo-textos, comunicações mediante telefone, rádio e satélite, equipamentos 

portáteis para testes ("kits"), etc. A adequada integração desses diversos meios para 

conquistar objetivos instrucionais, contituiu o denominado "enfoque multimeio". A 

logística desses cursos se caracteriza pela centralização da produção, combinada com uma 

descentralização da aprendizagem; 

e) Comunicações massivas, uma vez que os cursos estejam preparados é possível, 

conveniente e economicamente vantajoso utiliza-los para um grande número de estudantes; 

f) Comunicações organizadas em duas direções, que se produzem entre os estudantes e o 

centro produtor dos cursos. Esta comunicação se cumpre mediante tutorias, orientações, 

observações sobre trabalhos e ensaios realizados pelo estudante, auto-avaliações e 

avaliações finais. O meio principal de comunicação é a palavra escrita, entretanto usa-se 

com freqüência o telefone, o rádio e reuniões entre tutor e aluno ou com pequenos grupos; 

g) Estudo individualizado, sem pretender que ele seja uma característica exclusiva desta 

forma de ensino. Contudo, "aprender a aprender" constitui um recurso especialmente 

importante para o estudante a distância e é deste ponto que seu desenvolvimento deve ser 

impulsionado neste tipo de educação; 

h) Forma mediadora de conversação guiada, este aspecto tem sido destacado, especialmente 

por Holmberg, ressaltando como fundamental os aspectos relacionados à separação entre 

professor e aluno, que condicionarão as formas em que se dão à comunicação entre ambos; 

i) Tipo industrializado de ensino aprendizagem, a produção massiva de materiais auto 

instrucionais implica em uma clara divisão do trabalho na criação e produção, tanto 

intelectual como física dos materiais. Ainda que além deste modelo existam outros, estes 

constitui-se no mais utilizado e importante em escala mundial: 

j) Crescente utilização da "Nova Tecnologia Informativa", a informação não é educação, mas 

o conhecimento se firma na informação. A antiga tecnologia informativa utilizava 

principalmente meios mecânicos e elétricos para cumprir suas funções; ao contrário, a 

nova tecnologia informativa depende mais da eletrônica e fundamentalmente compreende 

três tecnologias convergentes: computação, microeletrônica e telecomunicações. As 

possibilidades dessas novas tecnologias para a Educação a distância são extraordinárias. 

                                                                                                                                                                                     
Kapeluz. 1985. 
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Obviamente, também a educação presencial pode beneficiar-se desses novos meios, porém 

com um alcance mais limitado que nos sistemas a distância; 

k) Tendência a adotar estruturas curriculares flexíveis, via módulos e créditos; tais estruturas 

permitem uma maior adaptação às possibilidades e aspirações individuais da população 

estudantil, sem que isto venha em detrimento da qualidade acadêmica do material 

instrucional. Tampouco, neste caso, pode-se pretender que este aspecto seja exclusivo da 

Educação a distância, mas indubitavelmente para ela representa a possibilidade de oferecer 

a seus estudantes uma abertura e facilidades que na educação presencial realmente só se 

pode oferecer nos estudos de pós-graduação; 

l) Custos decrescentes por estudante, depois de elevados investimentos iniciais e sempre e 

quando se combinem uma população estudantil numerosa com uma operação eficiente, a 

Educação a distância pode ser mais barata. 

 

11.1. Ensino a distância: Conceitos 

Ensino a distância é uma expressão que se atribuem muitos sentidos, nas últimas 

décadas as definições têm-se multiplicado, o objetivo é tornar claro o conceito do ensino a 

distância, para isto, algumas definições serão apresentadas. 

De acordo com LANDIM (1997, p.15), considera que a "Educação a distância 

como uma forma sistematicamente organizada de auto estudo, onde o aluno se instrui a partir 

do material que lhe é apresentado; e o acompanhamento e a supervisão do aluno são 

realizados por uma instituição grupo de professores. Isto é possível a distância, através da 

aplicação de meios de comunicação capazes de vencer essa distância, mesmo longa. O oposto 

de educação a distância é a educação direta ou educação face a face: um tipo de educação que 

tem lugar com o contato direto entre professores e alunos". 

Na visão de ARETIO (1987), o ensino a distância é o tipo de método de instrução 

em que as condutas docentes acontecem à parte das discentes, de tal maneira que, “a 

comunicação entre o professor e o aluno se possa realizar mediante textos impressos, por 

meios eletrônicos, mecânicos ou por outras técnicas.” 

Na década de 80, de acordo com estudos de LANDIM (1997, p.29), o ensino a 

distância é definido como um sistema baseado no uso seletivo de meios instrucionais, tanto 
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tradicionais quanto inovadores, que promovem o processo de auto-aprendizagem, para obter 

objetivos educacionais específicos, com um potencial de maior cobertura geográfica que a dos 

sistemas educativos tradicionais, presenciais. 

Em referência aos estudos de LANDIM (1997), na década de 80, o 

ensino/educação a distância é definido como um método de transmitir conhecimentos, 

habilidades e atitudes, racionalizando, mediante a aplicação da divisão do trabalho e de 

princípios organizacionais, assim como uso extensivo de meios técnicos, especialmente para o 

objeto de reproduzir material de ensino de alta qualidade, o que torna possível instruir um 

grande número de alunos ao mesmo tempo e onde quer que vivam. "É uma forma industrial 

de ensinar e aprender.” 

LANDIM (1997) relata que, “a educação a distância é uma estratégia educativa 

baseada na aplicação da tecnologia à aprendizagem, sem limitação do lugar, tempo, 

ocupação ou idade dos alunos”. Implicando novos papéis para os alunos e para os 

professores, novas atitudes e novos enfoques metodológicos. 

ARETIO explica que o ensino a distância é uma metodologia de ensino em que as 

tarefas docentes acontecem em um contexto distinto das discente, de modo que estas são, em 

relação às primeiras, diferentes no tempo, no espaço ou em ambas as dimensões ao mesmo 

tempo. 

 “a educação a distância está sendo marcada pela presença das 

novas mídias. O processo de interatividade entre aluno/professor e 

aluno/aluno é o emblema da tecnologia instrucional voltada ao 

aprender e ao buscar. A ênfase à construção do conhecimento novo e 

original é o diferencial dessa nova etapa. A avaliação visa, 

basicamente, estabelecer parâmetros relacionados a diversos 

momentos vivenciais e sua relevância existe somente quando o 

objetivo é verificar como se aprendeu e o que foi produzido com o 

conhecimento aprendido.”24 

ARETIO contribui para melhor compreensão do conceito do ensino a distância, 

característico dos anos 90, define o ensino a distância como um sistema tecnológico de 

comunicação bidirecional, que pode ser massivo e que substitui a interação pessoal, na sala de 
                                                           
24 CARVALHO, P. e SANTOS, A. A experiência e casos-estudo dos Projectos TRENDS e 
FORMARE, Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia, Maputo. 1999. 



58 

aula, de professor e aluno, como meio preferencial de ensino, pela ação sistemática e conjunta 

de diversos recursos didáticos e pelo apoio de uma organização e tutoria que proporciona a 

aprendizagem independente e flexível dos alunos. 

LOBO NETO (1998, p.5) define que: 

“A EAD é, uma modalidade de realizar o processo educacional 

quando, não ocorrendo, no todo ou em parte, o encontro presencial 

do educador e do educando, promove-se a comunicação educativa, 

através de meios capazes de suprir a distância que os separa 

fisicamente. Assim, não é verdade que a educação a distância seja 

uma educação distante, em que o aluno esteja isolado. Ele se mantém 

em interação com tutores/professores, pelo trabalho de administração 

de fluxos de comunicação exercido por uma organização responsável 

pelo curso e suporte facilitador dessa interação.” 

 

11.2. Histórico do ensino a distância 

O primeiro marco do ensino a distância foi o anúncio publicado no dia 20 de 

março de 1728, pelo professor de taquigrafia Cauleb Philips: “Toda pessoa da região, 

desejosa de aprender esta arte, pode receber em sua casa várias lições semanalmente e ser 

perfeitamente instruídas, como as pessoas que vivem em Boston.”2526 

Por iniciativa de Charles Tousssainte e Gustav Langenscheidt, foi criada em 1856, 

a primeira escola de línguas por correspondência. Em 1873, em Boston, foi fundada a Society 

to Encourage Study at Home por Anna Eliot Ticknor. Em 1891, criou-se um curso sobre 

medidas de segurança no trabalho de mineração por Thomas J, Foster, em Scarnton, na 

Pennsylvania. 

• Em 1891, foi aprovada a proposta de cursos por correspondência nos serviço de extensão 

universitária da universidade de Wisconsin. 

                                                           
25 NUNES, Ivônio B. Pequena Introdução a Educação a Distância. Educação a Distância. 
n°.1. Brasília, INED. 1992. 
26 PRETI, Oreste (org.). Educação a distância construindo significado. Brasília. Editora 
Plano. 2000. 268p. Anhembi Morumbi. 2000. 152 p. 
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• Em 1892, foi criada uma Divisão de Ensino por Correspondência, no Departamento de 

Extensão da Universidade de Chicago, nos EUA. 

• Entre 1894 e 1895, foram preparados seis e depois trinta estudantes através de 

correspondência, para o Certificated Teachers Examination, por iniciativa de Joseph W. 

Knipe, em Oxford. 

• Em 1898, na Suécia, o diretor de uma escola que ministrava cursos de línguas e curso 

comerciais, publicou o primeiro curso por correspondência. 

Criado em 1938, no Canadá o International Council for Correspondence 

Education que passou em 1982 a denominar-se International Council for Distance Educative. 

Não significou apenas uma troca de nome, foi valorização do processo histórico e da 

influência da correspondência, produzindo uma forma de educação capaz de contribuir para a 

universalização e a democratização do acesso ao saber. Uma modalidade que pode auxiliar 

nos fatores de tempo, distância, qualidade, eficiência e eficácia. 

O ensino a distância, utilizando os recursos da Internet é extensivamente utilizado 

na Europa e na América do Norte, assim como também em outras regiões, tais como: 

Austrália, Nova Zelândia, Índia e Hong Kong. De uma forma geral, esses países 

têm disponibilizado cursos de nível superior, visando suprir as necessidades do sistema 

produtivo e da sociedade, além do oferecimento de diplomas de cursos de nível superior, o 

ensino a distância tem sido utilizado no processo produtivo, com o objetivo de 

aperfeiçoamento e atualização da mão de obra e treinamento em tecnologia de ponta. 

Os objetivos básicos da Comunidade Européia (Comission of the European 

Communities, CCE) acerca ao ensino a distância, são: 

• Elevar o nível de qualificação dos que ingressam na força de trabalho; 

• Atualizar e elevar o nível de qualificação da atual força de trabalho por meio da educação 

continuada e do treinamento; 

• Possibilitar a participação crescente, na força de trabalho, de grupos até então pouco 

representados; 

• Garantir maior grau de sinergia entre educação, treinamento e atividade econômica, de 

forma a ampliar e melhorar a aplicação das qualificações profissionais e do conhecimento. 



60 

11.3. Histórico do ensino a distância no Brasil 

O ensino a distância não é coisa nova no Brasil. Muitos projetos já foram 

desenvolvidos, muitos profissionais foram formados, muitas instituições foram criadas. 

Marcada pelo aparecimento e propagação dos meios de comunicação, também 

vivemos a época do ensino por correspondência; a era da transmissão radiofônica, televisiva; 

chegando ao dias de hoje utilizar a informática, multimeios e a multimídia. 

• As Forças Armadas através da Marinha em 1939 e do Exército, já utilizavam o ensino por 

correspondência para oferecer cursos. Em 1941, foi criado o Instituto Universal Brasileiro 

com objetivo de oferecer cursos por correspondência; 

• Foi realizado um acordo entre a Fundação Brasileira de Educação e o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) em 1965, e criou o Centro de Ensino Técnico de Brasília, com 

objetivo de formar e treinar recursos humanos. Em 1973, passou a oferecer seus cursos 

utilizando-se da modalidade a distância; 

• Em 1967, o governo do estado do Maranhão através do Centro Educativo do Maranhão 

resolveu utilizar a TV Educativa com o intuito de resolver os graves problemas 

educacionais; 

• Em 1967, em Porto Alegre a Fundação Padre Landall de Moura, começou com programas 

de educação de adultos, através do rádio e televisão, interiorizando os programas para 

áreas rurais. Sua área de atuação: educação cívico, educação rural e iniciação profissional; 

• A Fundação Padre Anchieta, em 1969 iniciou-se a atividades educativas e culturais junto a 

populações mais carentes; utilizando repetidoras para atingir milhões de habitantes; 

• Em 1969, foi fundado o Instituto de Radiodifusão do Estado da Bahia com a finalidade de 

oferecer uma variedade de programas (pré escolar, 1º e 2º graus e formação de 

professores); 

• Em 1971, foi fundada Associação Brasileira de Teleducação, depois passou a chamar 

Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, que tem contribuído para divulgação da 

importância do ensino a distância no país, através de seminários brasileiros e publicando a 

revista Tecnologia Educacional; 
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• Em 1978, iniciou-se o Telecurso de 2º grau e o Supletivo do 1º grau na Fundação Roberto 

Marinho (televisão e material impresso adquirido em bancas de jornal), colocando a 

disposição de um contigente de pessoas, que desejam prestar os exames supletivos; 

• Atualmente em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, O 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Social da Indústria 

(SESI) de São Paulo oferecem o Telecurso 2000, para o 1º e 2º graus e o curso de 

mecânica; 

• O Centro Educacional de Niterói, em 1979, começou suas atividades oferecendo vários 

cursos através de ensino a distância. Em 1995, conseguiu atender 20 mil pessoas através de 

vários cursos; 

• Em 1993, o SENAI criou o Centro de Educação a Distância, com os cursos de Noções 

Básicas de Qualidade Total e Elaboração de Material Didático Impresso. Desenvolveu 

outros projetos: Higiene e Segurança do trabalho e Qualidade de Vida; Português, 

Conservação de Energia. O SENAI do Rio de Janeiro atende várias empresas em todo 

estado ministrando os dois cursos a distância; 

• Fundação de Teleducação do Ceará desde de 1974 vem desenvolvendo ensino regular de 5ª 

a 8ª séries do 1º grau abrangendo grande parte dos municípios do estado . Em 1995, 

atendeu 195.559 alunos de 5ª a 8ª série, em 7.322 telessalas, em vários municípios; 

• A empresa Multirio apesar de ter iniciado suas atividades em 1995, tem contribuído para 

divulgação do ensino a distância, pelo trabalho que vem executando com os professores e 

alunos de 5ª e 8ª série do sistema municipal de ensino da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Através dos programas televisivos que concebe e produz, elabora material impresso de 

apoio; 

• Em 1996, o Ministério da Educação através da Secretária Nacional de Ensino a Distância 

(SEED), dispõe de um canal exclusivo dedicado ao Programa TV Escola, resgatando a 

importância da utilização do rádio e TV para a educação. Cujo o objetivo é o 

aperfeiçoamento e valorização dos professores. Mesmo apresentando índice de 

aproveitamento significativo muitos destes programas deixaram de existir por falta de 

comprometimento ou vontade política; 
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• Em 1996, o Ministério da Educação cria a A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, contempla o incentivo à 

Educação a Distância (EAD). Em suas Disposições Gerais, Art. 80; 

• Em 1998, o Decreto nº 2.561, de 27 de abril, altera a redação dos artigos 11 e 12 do 

Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que regulamenta o disposto no Art. 80 da 

Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

• Em 1999 a Resolução nº 3 (de 05/10/99) da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação que fixam condições de validade dos certificados de cursos 

presenciais de especialização, tornou-se necessária a regulamentação de tais cursos na 

modalidade a distância. 

Atualmente, para todo o país, diversos programas educativos e culturais têm sido 

transmitidos via rede convencional de televisão; existem diversos cursos particulares por 

correspondência, mas que não têm boa reputação nas empresas e na sociedade. Estas práticas 

porém, não são suficientes para alcançar alunos e profissionais carentes de uma formação 

acadêmica ou profissionalizante. 

Não há dúvidas acerca da contribuição da Internet sobre o ensino a distância. A 

Internet possibilitou várias instituições de ensino abrirem seus cursos pelo método de ensino 

não presencial, tanto para a formação acadêmica como profissionalizante. A Internet dá a 

oportunidade de superar várias das barreiras que tem impedido o acesso à educação de 

qualidade a amplos setores da sociedade, seja por questões geográficas, seja por questões 

econômicas. É mais fácil atender consultas a distância por grupos de tutores em diversas 

áreas, via correio eletrônico, que por qualquer outro meio tradicional. Se isto for combinado 

com participação em listas temáticas, há um nivelamento entre professores, 

independentemente de localização geográfica ou formação inicial. 

Através da Internet, os alunos tem uma janela ao mundo, inicialmente bastante 

restrita pelas barreiras lingüísticas, mas a criação de repositórios com conteúdos de interesse 

nacional ou regional, novamente, sana distâncias no acesso à informação, muito difíceis de 

serem transpostas com os tradicionais livros e bibliotecas. 

A educação a distância deixa de ser, por força de sua inclusão nas Disposições 

Gerais da Lei 9.394/96, a esporádica freqüentadora das sessões de órgãos normativos dos 

sistemas de ensino dedicadas aos projetos experimentais; “...ou a solução paliativa para 
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atender as demandas educativas de jovens e adultos excluídos do acesso e permanência na 

escola regular, na idade própria...”, “....(a educação a distância) é uma estratégia de ampliação 

democrática do acesso à educação de qualidade, direito do cidadão e dever do Estado e da 

Sociedade, que os textos legais e as normas oficiais passam a tratar. Estratégia que, neste País, 

tem sido praticada com seriedade em uma história de acertos e erros, estes últimos em grande 

parte debitáveis a açodamentos, descontinuidades, sofisticações.” 

 “O processo educacional [...] necessita estruturar-se não só para atender a uma 

demanda cada vez maior, mas também, às novas necessidades do estudante e ao novo perfil 

do profissional com mudanças no ambiente educacional, maior agilidade no trato da 

informação, ênfase na metacognição e disponibilização de currículos mais flexíveis, o que 

exigirá esforços e trabalho das milhares de pessoas e instituições ligadas à educação.”(p.3) 

 

11.4. Legalidade da Educação a Distância no Brasil e a LDB 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, contempla o incentivo à Educação a Distância (EAD). Em suas 

Disposições Gerais, Art. 80, a LDB atribui ao Poder Público "o papel de incentivar o 

desenvolvimento de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades, e de 

educação continuada". A Lei também destaca que compete à União o credenciamento das 

instituições que oferecerão programas a distância, definindo "os requisitos para a realização 

de exames e o registro de diplomas relativos a cursos de educação a distância". 

Sendo assim, a LDB 9394/96 apresenta para a EAD, no Art. 80, um ponto de 

partida para a busca de alternativas que tornem mais viáveis a realização de cursos por parte 

dos alunos que residem em locais distantes das instituições educativas ou que estão fora do 

sistema regular de ensino por algum motivo. A LDB também dispõe que a EAD receba um 

tratamento diferenciado com "custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens". 

A regulamentação do Art. 80 da LDB 9394/96 ocorreu posteriormente, através do 

Decreto nº 2.494/98, de 10 de fevereiro de 1998. O Decreto apresenta a necessidade de 

normatizar os procedimentos de credenciamento de instituições para a oferta de cursos de 

graduação e educação profissional tecnológica a distância. Segundo o Art. 1º: "A instituição 

de ensino interessada em credenciar-se para oferecer cursos de graduação e educação 
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profissional em nível tecnológico a distância deverá apresentar solicitação ao Ministério da 

Educação e do Desporto, a ser protocolada no Protocolo Geral do MEC ou na DEMEC da 

unidade da federação respectiva". 

Ainda no ano de 1998, o Decreto nº 2.561, de 27 de abril, altera a redação dos 

artigos 11 e 12 do Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que regulamenta o disposto 

no Art. 80 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. No que se refere à oferta de cursos a 

distância voltados ao ensino fundamental de jovens e adultos, ensino médio e educação 

profissional de nível técnico, o Decreto, citado acima, delegou competência às autoridades do 

órgão do sistema municipal ou estadual responsável pelo credenciamento de instituições e 

autorização de cursos. A única exceção refere-se às instituições que atuam com educação 

fundamental, ensino médio e técnico, e que estejam vinculadas ao sistema federal de ensino; 

nestes casos, o credenciamento será diretamente com o Ministério da Educação. 

No que tange aos cursos de graduação e educação profissional em nível 

tecnológico, ficou estabelecido que a instituição interessada deve credenciar-se junto ao MEC. 

A solicitação de autorização de funcionamento deve ser feita para cada curso que pretenda 

oferecer. O MEC e a Secretaria de Educação a Distância (SEED) também produziram um 

documento, no segundo semestre de 1998, apresentando "Padrões de Qualidade para Cursos 

de Graduação a distância". O intuito do documento é desenvolver um referencial para as 

instituições e comissões de especialistas que forem analisar projetos de cursos de graduação a 

distância. Os dez indicadores de qualidade que as instituições que pretendem ter cursos de 

graduação a distância precisam desenvolver em seus programas são: 

 

1) Integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade definidos para o ensino 

superior como um todo e para o curso específico; 

2) Desenho do projeto: a identidade da educação a distância; 

3) Equipe profissional multidisciplinar; 

4) Comunicação/interatividade entre professor e aluno; 

5) Qualidade dos recursos educacionais; 

6) Infra-estrutura de apoio; 
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7) Avaliação de qualidade contínua e abrangente; 

8) Convênios e parcerias; 

9) Edital e informações sobre o curso de graduação a distância; 

10) Custos de implementação e manutenção da graduação a distância. 

O documento salienta ainda que, além dos aspectos destacados acima, a 

instituição proponente de graduação a distância poderá acrescentar outros indicadores mais 

específicos que atendam a particularidades de sua organização e necessidades sócio culturais 

de sua clientela, cidade, região. A Secretaria de Educação a Distância do MEC destaca em sua 

página na Internet, que: 

"conforme o Art. 6º do Dec. 2494/98, os diplomas e certificados de 

cursos a distância emitidos por instituições estrangeiras, mesmo 

quando realizados em cooperação com instituições sediadas no 

Brasil, deverão ser revalidados para gerarem os efeitos legais. A 

Resolução n.º 3, de 10/06/85 (Conselho Federal de Educação, atual 

Conselho Nacional de Educação), dispõe sobre revalidação de 

diplomas e certificados de cursos de graduação e pós-graduação 

expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, tais 

normas, vigentes para o ensino presencial, são válidas para o ensino 

a distância". 

"independentes de autorização para funcionamento ou 

reconhecimento por parte do MEC. Porém, com o Parecer n.º 908/98 

(aprovado em 02/12/98) e a Resolução nº 3 (de 05/10/99) da Câmara 

de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação que fixam 

condições de validade dos certificados de cursos presenciais de 

especialização, tornou-se necessária a regulamentação de tais cursos 

na modalidade a distância. No momento, a Secretaria de Educação a 

Distância está buscando a definição de uma política explícita para 

cursos de pós-graduação a distância. Enquanto não houver uma 

regulamentação para este setor, sugere-se a observância das normas 

vigentes para a educação presencial, cujos princípios básicos serão 

norteadores da educação a distância" 
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Como se observa, já existem legislações e documentos que tratam claramente 

sobre a EAD no Brasil e que oportunizam o oferecimento de cursos a distância. Contudo, 

questiona-se até que ponto as discussões que estão se processando realizam-se democrática e 

participativamente, levando em conta a importância de buscar uma educação de qualidade, 

que respeite as peculiaridades de cada região do país. 

É preciso ter cuidado para que o investimento em EAD no Brasil não se 

transforme apenas em uma busca irresponsável de diplomação daqueles que perderam a 

oportunidade de alcançar determinado nível de escolaridade. Uma EAD com responsabilidade 

e qualidade não é aquela que apenas oportuniza a escolarização ou entrega diplomas. Uma 

EAD com responsabilidade e qualidade preocupa-se com a formação integral do cidadão e 

com a democratização real da educação no país. 

É necessário, face às desigualdades econômicas e sociais brasileiras, estabelecer 

relações de custo e benefício antes de concretizar grandes investimentos em EAD, 

principalmente investimentos que levem em conta a introdução de novas tecnologias. É 

notório que o Brasil precisa refletir crítica e criativamente sobre a EAD; afinal, a implantação 

não é mais urgente, mas emergente. Entretanto, não podemos esquecer que estamos em um 

país onde vivenciamos cotidianamente a precariedade de recursos em determinadas áreas e 

imensas demandas básicas de bem-estar como saúde, saneamento, habitação, entre outras 

áreas críticas. 

É premente a necessidade de aprender a olhar para a EAD como democratizadora 

do acesso e domínio das mídias à grande parcela da população brasileira que não possui 

condições de utilizar essas ferramentas, a não ser através da escola, para ingressar no 

competitivo mercado de trabalho. 

Como se observa, os questionamentos sobre a EAD no Brasil são muitos e as 

abordagens podem ser múltiplas. Por isso, não podemos, mais uma vez, perder o bonde da 

história, abrindo mão de tecnologias emancipadoras, se adaptadas à realidade e ao contexto 

nacional. É necessário ter em pauta a discussão entre os pares com o intuito de promover e 

ampliar a construção de um referencial crítico e adaptado à realidade local. É a partir desta 

análise crítica e revisão de modelos já aplicados que se poderá dar passos quantitativos e 

qualitativo em busca de um melhor entrosamento entre a necessidade de educar para a 

cidadania através da EAD, com a utilização de novas tecnologias, em países periféricos. 
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12. Características dificuldades e limitações do Ensino a Distância no Brasil 

Podem ser destacados alguns traços diferenciadores dos conceitos apresentados 

pelos autores: 

• Separação física: o aluno se encontra a certa distância do professor, mas recebe 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Quando o aluno tem o contato com o material 

estruturado, ou seja, com os conteúdos organizados, é como o próprio professor estivesse 

presente. Pode ocorrer que em alguns cursos existem a necessidade presencial do professor 

para dirimir dúvidas e/ou receber explicações complementares ou até mesmo de uma 

avaliação; 

• Utilização dos recursos técnicos de comunicação: Com o avanço tecnológico os recursos 

de comunicação multiplicaram, isto tem contribuído significativamente para o ensino a 

distância. Não podendo esquecer que o material didático impresso continua sendo o meio 

mais utilizado em cursos do EAD com um percentual de 80% de todos os cursos 

ministrados. 

Apoio de uma organização de caráter tutorial: Quando se tem material didático 

com qualidade é possível aprender sozinho. 

A comunicação é o método mais utilizado para efetivar a comunicação 

bidirecional, instituição/aluno, de grande importância no ensino a distância. 

• A aprendizagem individual: o ensino a distância busca não somente a transmitir 

informações importantes para a construção do conhecimento, mas tornar o aluno capaz de 

absorver toda esta gama de informações, respeitando sua independência e tornando-o 

responsável pela sua aprendizagem. Não é de todo correto considerar como traço definidor 

do sistema a distância seja a falta de contato pessoal do professor com o aluno. 

Em alguns momentos existirá a presença do professor, como na aplicação das provas 

presenciais, nas convivências organizadas, onde o aluno terá oportunidade de manter contato 

pessoalmente com o professor, isto ira reduzir os sentimentos de solidão que pode invadi-lo e 

levar ao abandono dos estudos. 

• Comunicação Bidirecional: em todas as definições citadas é o elemento talvez mais 

característico do ensino a distância. No sistema de educação a distância não basta o aluno 

receber o material didático que foi preparado cada conteúdo cuidadosamente, mas sem que 
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tenha a possibilidade de esclarecimentos e orientações. É necessário que o processo seja de 

mão dupla para uma interação entre o aluno /professor possibilitando a otimização do ato 

educativo. 

Observando as incidências de características mais repetitivas como traços 

diferenciadores da educação a distância, se resume da seguinte forma: 

Características Percentual de incidência % 
A separação Física 86 
Utilização dos recursos técnicos 71 
O apoio de uma organização de caráter tutorial 57 
Aprendizagem individual 42 
Comunicação bidirecional 28 

Fonte: Adaptado de Landim (1997), original: Aretio (1987) 

As mudanças aceleradas que vêm ocorrendo no mundo, aliadas ao rápido 

desenvolvimento das tecnologias da informação, têm aumentado a capacidade de 

modernização dos processos educacionais e ampliado as possibilidades de inter-relação entre 

indivíduos separados geograficamente. A utilização da tecnologia no ensino, através de meios 

eletrônicos e computacionais pode contribuir na resolução de muitos dos problemas 

educacionais, mas é necessário salientar que ela não é a solução para tudo. Os graves 

problemas da educação não se resolvem, apenas, com o uso da tecnologia, por mais avançada 

e eficiente que possa ser. As dificuldades e limitações da EAD são também de natureza 

política, social, financeira e humana como mostra o disposto abaixo: 

• Altos índices de repetência 

• Baixos salários 

• Descaso no atendimento do ensino infantil (pré-escolar) 

• Desconhecimento dos potenciais e das exigências do EAD 

• Despreparo dos orientadores de aprendizagem 

• Desprestígio social dos professores 

• Elevados índices de analfabetismo jovem e adulto 

• Exclusão sistemática de alunos não pertencentes às classes mais favorecidas da sociedade 

• Falta de estruturas institucionalizadas para a gerência dos projetos e a prestação de contas 

• Falta de motivação dos professores e alunos 

• Falta de valorização da educação pelo aluno 

• Inadequação dos conteúdos programáticos com a realidade do aluno e a mídia 

• Inexistência de procedimentos rigorosos e científicos na avaliação de programas de EAD 
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• Investimento na capacitação de pessoal para lidar com as novas tecnologias 

• Organização de projetos piloto somente com a finalidade de testar da metodologia 

• Pouca divulgação dos projetos 

• Programas pouco vinculados às necessidades reais do país, com os programas do governo 

• Rápido processo de evolução tecnológica 

 

13. O treinamento presencial X treinamento a distância 

A combinação de tecnologias convencionais com as modernas demonstram que, 

comparado ao treinamento convencional, o treinamento a distância tem um alcance numérico 

muito maior. No entanto, faz-se necessário o desenvolvimento de projetos na área, acrescidos 

de informações até então não requeridas no treinamento presencial. 

As inovações tecnológicas no campo das mídias sempre estiveram ao longo do 

tempo acompanhada por uma onda de euforia no tocante ao uso desta ou daquela nova 

tecnologia para treinamento nas empresas. A união dessas duas tecnologias, atrelada à 

Internet, poderá resultar na resposta necessária ao desafio de desenvolvimento de uma 

metodologia de treinamento a distância. Daí a necessidade de dominarmos os recursos 

tecnológicos como instrumentos de aprendizagem. As experiências anteriores mostram que, 

em comparação com o treinamento convencional nas empresas, esta proposta tem baixo custo, 

apesar do investimento inicial em tecnologia já disponível na maioria das empresas, isso 

justifica o fato de que a comparação entre o treinamento a distância e o meio presencial 

acontece, na maioria das vezes, em âmbitos escolares, não contemplando significativamente o 

ambiente empresarial. Entre as inúmeras vantagens, a utilização da Internet, acompanhada de 

recursos sonoros e audiovisuais, propicia um treinamento aberto, continuado e a distância, 

sendo capaz de atingir um maior número de alunos ao mesmo tempo e em vários lugares. 

Porém, existem autores que realizam suas análises considerando um cenário 

único, onde o meio presencial surge, em certos casos, como ineficaz e ultrapassado para a 

capacitação profissional e o treinamento a distância, como único meio que funciona, o que 

não é verdade. Em determinadas circunstâncias não possibilita condições de oferecer 

experiências práticas no local através de aulas laboratoriais. A preocupação das empresas, é 

que os profissionais se sintam motivados a aprender, seja qual for o meio escolhido. É lógico 

que fatores tais como custos, metodologia, acesso e tempo influenciam nas decisões. 
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A experiência na aplicação dos dois métodos no contexto empresarial, concluiu-se 

que o treinamento a distância tende a ter um aumento significativo em seu uso, por 

proporcionar agilidade, abrangência e baixos custos. Por outro lado, em relação ao meio 

presencial, salienta-se que a utilização do mesmo vem a ser maior quando o foco das 

empresas for no aperfeiçoamento de habilidades, que exijam um contato físico maior e uma 

interatividade plena. 

 

14. O objeto da Comunicação para Educação 

O objeto da Comunicação e Educação pode ser definido a partir do inter-

relacionamento entre a Comunicação e a Educação, que se constrói ao longo do tempo, 

através da somatória de pensamentos que se interpõem e se dicotomizam à luz de um contexto 

de busca efetiva de democracia. 

Assim, os estudos voltados para os aspectos ligados à Comunicação e Educação, 

têm uma complexa trajetória. A Educação é uma das áreas que sempre esteve presente nos 

vários ciclos de estudo, debates e ou publicações a partir de olhares diferenciados e a partir de 

diversos lugares: por um lado, a Educação, vista como processo de formação e 

desenvolvimento do individuo, no que diz respeito à capacidade física, intelectual e moral. 

Por outro, a comunicação, “pode ser definida como interação através de mensagens. (...) A 

distinção entre o enfoque de comunicação e outros enfoques no estudo do comportamento e 

da cultura funda-se na extensão com que (1) as mensagens são pertinentes ao processo que 

estuda (2) a preocupação com a produção, conteúdo, transmissão, percepção e uso de 

mensagens é fundamental para o enfoque. (...). Meios de comunicação são os meios ou 

veículos capazes de assumir formas que tenham características de mensagens ou que 

transmitam mensagens.” 

O desenvolvimento da comunicação a partir dos aspectos relacionados aos 

avanços tecnológicos vai construindo e admitindo um inter-relacionamento a ponto de fundir-

se numa sub-área complexa do campo da Comunicação. 

Para diversos pensadores da Comunicação a formação da consciência critica, se 

configura como elemento fundamental a partir da ligação do processo comunicativo e do 

processo educativo. 
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“A escola, enquanto transmissora da cultura e geradora de conhecimentos, deve 

interpretar os fatos numa perspectiva da dinâmica do dia-a-dia, estampada nos meios de 

comunicação, devendo, portanto, a educação e a comunicação andar juntas na construção de 

uma sociedade mais critica, participando mais ativamente dos destinos da nação, na 

construção de uma democracia plena”27. 

Esta relação entre a Comunicação Social e a Educação ganhou densidade própria 

e se configura, hoje, como um campo de intervenção social especifico, oferecendo um espaço 

diferenciado que vem sendo ocupado, em toda a América Latina, pela figura emergente de um 

profissional a qual denominou-se “educomunicador”. Esta é a conclusão de uma pesquisa 

sobre a inter-relação Comunicação/Educação, num trabalho entre o NCE - Núcleo de 

Comunicação e Educação da CCA/ECA/USP, com a parceria de pesquisadores da UNIFACS 

da Bahia. 

A Comunicação e a Educação como discussão sobre a mídia como “escola 

paralela” não é recente. Em 64 a Unesco já apontava a “educação para os meios” como uma 

área que deveria ter uma certa importância. 

Para Birgitte Tufte “a eduação para os meios ganhou gradualmente uma posição 

de destaque em muitos paises por todo o mundo durante as últimas duas décadas, embora em 

apenas alguns paises tenha sido incorporada ao currículo da escola básica. Uma das razões 

para o interesse é provavelmente o rápido crescimento da mídia de massa, especialmente da 

televisão, que originou inúmeras discussões a respeito de seus efeitos sobre as crianças e os 

adolescentes”. 

Todavia, até recentemente, as discussões foram muito moralistas, o que 

provavelmente, se deve em parte, ao fato de que muitos dos professores que tem estado na 

linha de frente da educação para os meios pertencem aos movimentos sociais dos anos 60 e 70 

e, portanto, enfatizavam a conscientização critica. E, além disso, o perfil da educação para os 

meios tem sido mais informativo, seguindo um ensino livresco que foi e ainda é o paradigma 

das escolas. Ela geralmente foi levada a efeito como uma análise literária, com o mesmo 

                                                           
27 KUNSCH. Margarida Maria Krohling (org.). Comunicação e Educação – Caminhos Cruzados São Paulo. 
Loyola, 1986. P.06 



72 

objetivo que a análise tradicional da literatura, isto é, para ensinar as crianças a apreciar os 

clássicos, a compreender o verdadeiro significado de produtos inferiores, a ter bom gosto.28 

Baseada na formula de Lasswell (1948), Minkkinen diz que: O conteúdo da 

educação para os meios de massa pode ser dividido nos seguintes subtítulos: 

• A história das comunicações (a história geral das comunicações, a história das 

comunicações de massa no país – características próprias, o futuro das comunicações e 

políticas de comunicação); 

• A produção da comunicação (comunicação no mundo atual, a estrutura das comunicações 

no país); 

• O que – conteúdo das comunicações (a relação da comunicação de massa com a realidade 

objetiva); 

• Para quem e com que resultados – o impacto das comunicações de massa (o uso da 

comunicação de massa/midia, o impacto das comunicações de massa). 

Esta pesquisa não perdeu de vista que a educação para os meios se baseia no 

esforço de docentes que possuem uma visão inovadora e que, portanto, percebe que esta área 

de estudo cientifico está no campo de tensão entre a pesquisa “tradicional” da comunicação de 

massa e a pesquisa pedagógica. Mostra também, as tendências na Europa que através das 

práticas pedagógicas tem tentado qualificar os alunos como indivíduos críticos e democráticos 

na sociedade de amanhã. 

Salienta que pedagogia de mídia é um diálogo entre o professor e o aluno. “O 

aluno leva para a escola, experiências e habilidades de mídia, compreendendo gêneros e 

narrativas mesmo que isso não seja familiar ao professor. Assim, traz novos conceitos como 

contradições e aceitações na educação, dizendo, por exemplo, que ”dever e desejo não 

precisam ser inimigos” e que “a contradição entre ensino e diversão não precisa ser uma lei da 

natureza... e certamente não há contradição entre as duas.” 

Emerge na década de 80, a potencialidade da mídia, na organização do processo 

de ensino e aprendizagem e que se sustenta da década de 90, com a interferência dos novos 

meios. No Brasil, sistematiza-se mais intensamente este assunto a partir do trabalho realizado 

                                                           
28 TUFTE, Birgitte, Educação para os meios. O estado da arte na Europa, com ênfase na Dinamarca IN: LOPES, 
Maria Immacolata Vassalo de. Temas Contemporâneos, são Paulo, Edicom- INTERCOM. 1997. pág. 195-208 
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pela INTERCOM, que num primeiro momento mostrou que toda ação comunicativa deve ser 

educativa e vice-versa. 

Em 1996 é formado o Núcleo Comunicação e Educação integrando professores e 

pesquisadores do campo de inter-relações Comunicação/Educação. Este Núcleo chegou a 

participar do Projeto PEC – Programa de Educação Continuada em Conjunto com a Secretaria 

de Educação do Estado de São Paulo. 

Já, em 1998, no I Congresso Internacional de Comunicação e Educação, 

convocado como uma estratégia para legitimar o campo de estudos envolvendo estas duas 

áreas, entendia-se como Educação para a Comunicação: “O espaço que tem privilegiadamente 

pensado e estudado o desenvolvimento e domínio cognitivo e existencial do receptor, 

principalmente com a intenção de formar cidadãos que possam a partir da análise critica dos 

meios, optar não só como querem o mundo da comunicação, mas como esse deve ser. (...) Na 

prática a Educação para a Comunicação, se consolida em formar professores com estratégias 

de leituras criticas dos meios receptores que saibam ler os meios, bem como alunos que 

saibam não apenas ler o meios mas também produzirem mensagem com e através dos meios, 

envolvendo a preocupação com o desenvolvimento e aprimoramento do aluno no uso dos 

meios na sua prática e formação escolar.” 

Estas discussões refletem, portanto, indícios da consolidação do campo da 

Comunicação e Educação a partir de seu amadurecimento em relação ao acúmulo de 

investigação sobre o tema. 

Constatamos, a partir de uma pesquisa que realizamos junto a especialistas da 

Espanha e da América Latina, que encontra-se em pleno processo de emergência um novo 

campo de intervenção social, constituído pela aproximação dos tradicionais campos da 

comunicação e da educação. Trata-se de um campo interdiscursivo que se manifesta através 

de uma grande diversidade de ações profissionais, distintas em suas origens, mas que acaba 

por conformar um conjunto interdisciplinar de áreas, entre as quais a área da “mediação 

tecnológica na educação”, que se ocupa tanto com o uso adequado das tecnologias no ensino, 

quando com a discussão das relações das tecnologias com a produção cultural. Afinal, 

estamos imersos na Era da Informação.29 

 

                                                           
29 Ismar de Oliveira – 27/03 a 10/04 de 1999 Em São Paulo na ECA 
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CAPÍTULO – III 

A manutenção industrial 

 

1. Os conceitos de manutenção 

É fato indiscutível que toda e qualquer máquina, equipamento e até mesmo as 

instalações apresentam um certo grau de envelhecimento e degeneração devido ao uso. Com o 

desenvolvimento tecnológico observado a partir da década de 40, foram criados conceitos 

novos e outros foram aperfeiçoados, compatibilizando uma série de abstrações a aplicações 

eminentemente práticas. Entre tais conceitos, que foram estudados e aperfeiçoados nas 

últimas décadas, tem-se a confiabilidade, a manutenibilidade ou mantenabilidade e a 

disponibilidade. Tal desenvolvimento está intimamente ligado ao aparecimento de tecnologias 

de ponta, onde uma falha apresenta conseqüências difíceis de avaliar. 

 

1.1. Conceitos de confiabilidade 

A confiabilidade segundo Branco Filho30, uma das idéias fundamentais que 

praticamente todos julgam saber do que se trata de maneira puramente intuitiva. Entretanto, 

no meio de especialistas o conceito encontra enorme dificuldade em ser definido de maneira 

clara e precisa. Tal dificuldade ligada à aplicação do conceito nas diversas situações que o 

especialista encontra nas suas atividades. De maneira geral, e possível adotar a definição: "um 

dispositivo é considerado confiável, seja um automóvel ou qualquer mecanismo, quando 

permanece cumprindo suas funções durante toda a vida útil estabelecida pelo projeto, 

independentemente de condições favoráveis ou adversas”. Embora a definição seja um tanto 
                                                           
30 BRANCO FILHO, Gil. Glossário de termos de manutenção, confiabilidade e qualidade, Rio de Janeiro: 
Abraman, 1996. 
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ampla, é preciso considerar que dispositivo ou equipamento nenhum pode operar de maneira 

confiável se não for mantido adequadamente. Analogamente, as condições descritas como 

adversas não podem exceder limites considerados razoáveis. 

Com o aparecimento do maquinário em princípios do século passado, houve um 

grande crescimento industrial, denominado de Revolução Industrial. Tal crescimento deu 

origem a padronização e normalização das ligas metálicas inicialmente, a seguir as roscas e 

dimensionamento foi padronizado, permitindo que os produtos que foram aparecendo fossem 

acomodados dentro das possibilidades da época. 

Não é difícil imaginar que, com o rápido desenvolvimento e a evolução das 

tecnologias industriais, apareceram aperfeiçoamentos nas técnicas de análise estrutural, teoria 

da otimização de sistemas, análise das tensões etc. De posse de tais modernizações, foi um 

passo a necessidade de uma teoria apta a predizer e otimizar a confiabilidade de peças, 

produtos e sistemas. É preciso considerar que tal teoria foi desenvolvida somente após a 

conflagração mundial de 1939 a 1946, embora o desenvolvimento da teoria não tenha 

estimulado a sua aplicação metodológica nas atividades industriais. 

Então, para predizer a confiabilidade de um produto qualquer considerado como 

sistema, devem ser consideradas as confiabilidades de todos os componentes e tal 

consideração levou a assunção intuitiva que a confiabilidade do sistema é igual a média dos 

valores das contabilidades dos componentes. Os estudos de estatística e probabilística 

mostram que a confiabilidade e apreciavelmente menor que a média, sendo nada mais nada 

menos que o produto da confiabilidade dos componentes individuais. 

 

1.2. Definições relacionadas à confiabilidade 

Visando evitar interpretações desnecessárias, apresentamos a seguir algumas 

definições associadas aos conceitos fundamentais de confiabilidade, procurando manter uma 

seqüência lógica que coincida com o uso geral, mas que por outro lado, são descritas de 

maneira um tanto restritiva exatamente para evitar essas interpretações inadequadas. 
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1.2.1. Conceito de sistema 

Um sistema é um conjunto de dispositivos que operam formando uma unidade 

destinada a cumprir determinada missão ou executar determinado trabalho. É importante 

observar que existem sistemas complexos constituídos por dois ou mais grupos de 

dispositivos cumprindo cada um deles uma das funções ou missões do sistema. Neste caso, 

aparece o problema de função ou missão, que obrigatoriamente devera apresentar uma 

interpretação que particularize individualmente a função31. 

Visando exemplificar o que foi exposto, suponhamos o caso dos condicionadores 

de ar. No passado, o conforto do ambiente era fornecido por dois sistemas separados, um 

destinado a resfriamento durante o verão e o segundo ao aquecimento durante o inverno. 

Recentemente ambas as funções são executadas por um sistema composto de dois subsistemas 

que aproveitam a tubulação para ambas as funções. Embora seja perfeitamente possível dizer 

que o sistema integrado apresenta a missão, ou função, de fornecer conforto ambiental há 

necessidade de, neste caso, subdividir a missão em três partes, para que a confiabilidade e o 

desempenho do sistema sejam avaliados. 

 

1.2.2. Conceito de circuito 

Dá-se o nome de circuito a um agrupamento de peças ou componentes no interior 

de um sistema ou sub-sistema qualquer, que apresente a característica de executar uma função 

determinada visando permitir o cumprimento da missão estabelecida para o sistema. É 

importante observar que o termo circuito não é limitado ao circuito elétrico conhecido de 

todos, mas engloba as conexões e ligações entre os elementos, sejam elas mecânicas, elétricas, 

hidráulicas, térmicas ou de qualquer outro tipo. Além do mais, o circuito compreende não 

somente os componentes, mas também os acessórios, tais como fiação, eixos, tubulações, 

dutos, correias, etc., que unem os elementos formando o circuito. No caso mencionado do 

condicionador de ar, a parte responsável pelo aquecimento pode ser denominada de circuito 

de aquecimento e, analogamente, a referente à refrigeração como circuito de refrigeração, 

ficando o conjunto de dutos como pertencente a ambos os sub-sistemas que, para efeito de 

confiabilidade são considerados como sistemas individuais. 

                                                           
31 ASSIS, R. Manutenção centrada na fiabilidade – economia das decisões, Lisboa: Lidel, 1997. p-63. 
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1.2.3. Conceito de componentes e peças de montagem 

Uma peça ou componente nada mais é que um item arbitrário que não é passível 

de desmontagem em componentes subordinados, sem que haja rompimento permanente de 

uniões físicas usuais. 

Denomina-se montagem todo e qualquer item estrutural ou funcionalmente 

dinâmico que podem ser desmontados em dois ou mais componentes subordinados, sem que 

haja ruptura permanente de uniões físicas. Observe-se que os componentes de uma montagem 

arbitraria podem ser constituídos por uma combinação de um número de montagem 

subordinadas, denominadas sub-montagens. O termo estrutural refere-se a função executada 

por componentes passivos que funcionam como suporte de componentes dinâmicos que 

exercem as funções de um circuito. É importante observar que os diferentes tipos de 

componentes estruturais apresentam como finalidade: 

a) Proteger os circuitos de condições adversas, tais como chuva, vento, sol etc.; 

b) Permitir o manuseio dos circuitos que compõem o sistema; 

c) Servir de suporte aos vários componentes, incluindo a gravidade; 

d) Posicionar geometricamente a distribuição dos diversos componentes, assim como manter 

o distanciamento entre eles. 

 

1.3. Hierarquia de um Sistema 

A hierarquia de uma montagem qualquer nada mais é que a descrição da 

organização utilizada no conjunto de elementos de um sistema, que vai do topo ao âmago das 

funções e das relações interestruturais. É comum a apresentação da hierarquia de montagens 

sob a forma de "árvore da montagem", onde cada raiz da árvore termina num componente. É 

importante que saibamos que a análise da confiabilidade é executada de maneira inversa, ou 

seja, a seqüência parte inicialmente na confiabilidade do nível mais baixo, que é o 

componente. Das contabilidades individuais dos componentes atingisse a confiabilidade do 

nível das sub-montagens, calcula-se a confiabilidade nessa seqüência ate atingir o nível 

superior de sistema, quando se tem a confiabilidade pretendida. 
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1.3.1. Falha de uma operação 

O funcionamento de um sistema qualquer de operação é considerado deficiente, 

quando existe uma ocorrência qualquer que leve o sistema a interromper a execução da 

missão que lhe é destinada, ou ainda quando um circuito deixa de executar sua função. Pode 

se tratar de interrupção completa da operação, caso em que e classificada como catastrófica, 

um desvio incontrolável do valor de um parâmetro crítico abaixo do limite especificado ou 

mesmo uma variação transitaria que ultrapassa os valores limite estabelecidos para a missão. 

O enguiço pode ser originado numa ou várias das causas seguintes: 

a) Componente mal ajustado ou apresentando falha, 

b) Machucadura física, devido à causa externa, 

c) Desalinhamento funcional ou conexão defeituosa entre componentes que operam em 

sucessão. Um desalinhamento é denominado funcional quando todos os componentes de 

um circuito particular estão operando dentro dos limites especificados e a enguiço ocorre. 

Normalmente tal tipo de enguiço é uma conseqüência do somatório das tolerâncias 

mínimas de vários componentes, demonstrando defeito na elaboração do projeto do 

circuito em tela. 

d) Interferência entre os sinais de controle da operação e sinais de origem externa. 

e) A reação substancial da fonte externa de energia, tais como variação excessiva da tensão 

da linha de alimentação. 

 

1.3.2. Falhas ou Faltas 

Uma falha e qualquer enguiço num sistema ou circuito que permanece até que 

sejam tomadas providências corretivas. Quando um sistema arbitrário cumpre mais de uma 

missão independente, qualquer enguiço que interrompa a execução de uma das missões pelo 

sistema é considerado como uma falha, mesmo quando as outras missões continuem a ser 

executadas adequadamente. Do ponto de vista da análise da contabilidade, as falhas são 

classificadas em identificáveis e não-identificáveis. A falha identificável e aquela que pode 

ser atribuída a um erro ou defeito de projeto ou de fabricação. Quando a falha ou enguiço é 
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devida a degradação física de um componente ou item qualquer, devido ao tempo prolongado 

de uso em condições compatíveis com as de sua fabricação, a mesma ainda é identificável. 

A exposição de um item ou componente a um esforço ou tensão operacional ou 

ainda a uma tensão estrutural acima do limite especificado em projeto da origem a uma falha 

não-identificável. São ainda consideradas falhas não identificáveis aquelas devidas a erros do 

operador, manuseio inadequado ou manutenção insatisfatória. É importante observar que as 

falhas identificáveis são originadas em erros de projeto ou fabricação e, assim sendo, o 

fornecedor pode ser responsabilizado pelas mesmas, pelo menos durante o perito do 

denominado de garantia. Na análise da confiabilidade, somente as falhas identificáveis são 

levadas em consideração, uma vez que as demais estão totalmente fora do controle ou 

conhecimento do projetista ou fabricante. 

A origem de uma falha é localizada no componente de nível imediatamente 

inferior ao que pode ser isolado. A origem final consiste numa interconexão ou efeito cascata 

entre peças, componentes ou montagens cuja deterioração física ou destruição originou a falha 

ou ruptura. 

 

1.3.3. Maneiras ou Modos de Falhas 

O modo ou a maneira de falhar nada mais e que o conjunto de condições sob o 

qual um dado sistema. Denomina-se de defeito ao mecanismo físico apresentado pela origem 

da falha. Tal mecanismo pode ser: envelhecimento do material, corrosão química, desgaste 

mecânico, deformação estrutural, ruptura etc., dependendo do caso e das circunstâncias. No 

caso exemplificado acima de um modo imediato de falhar, o mecanismo físico consistiu na 

disjunção estrutural da mangueira do radiador. 

 

1.3.4. Conceito de Vida Útil 

O tempo vida útil designa o tempo de vida durante o qual um dispositivo qualquer 

(peça, componente, máquina, equipamento, sistema, circuito, etc.) deve operar de maneira 

satisfatória, obedecendo às especificações do projeto e com ampla segurança, desde que 

sujeito a um processo de manutenção como indicado pelas instruções do fornecedor, sem ser 

submetido a condições ambientais ou esforços superiores aos limites especificados. 
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A vida útil de um dispositivo teoricamente representa a predição que uma 

determinada proporção dos elementos produzidos operarão satisfatoriamente durante o 

período indicado. Tal proporção é indicada pelo mínimo admissível ou, em termos 

probabilísticos, e utilizado um limite inferior de confiança. É bastante comum associar a vida 

útil de um produto a uma garantia, caso em que a determinação da proporção mencionada 

anteriormente deve ser levada em consideração dado o custo de substituição ou reparo das 

unidades que apresentam falhas antes do período esperado. 

 

1.3.5. A Confiabilidade 

Após a apresentação do material exposto, chegamos ao conceito de 

confiabilidade. Por confiabilidade entende-se a probabilidade de um produto (peça, 

equipamento, circuito, máquina, peça, sistema, componente, etc.) fabricado de conformidade 

com dado projeto operar durante um período especificado de tempo (eventualmente o tempo 

de vida útil) sem apresentar falhas identificáveis, desde que sujeito à manutenção de 

conformidade com as instruções do fabricante e que não tenha sofrido tensões superiores 

aquelas estipuladas por limites indicados pelo fornecedor, não tenha sido exposto a condições 

ambientais adversas de conformidade com os termos de fornecimento ou aquisição32. 

A confiabilidade e um atributo inerente ao projeto do produto e representa a 

capacidade potencial que dificilmente será atingida em condições habituais, exceto quando 

fabricado exatamente conforme o projeto e operado e mantido exatamente nas condições 

prescritas pelo fornecedor. 

 

1.4. A manutenibilidade ou mantenabilidade industrial 

O conceito de manutenibilidade foi desenvolvido no início da Revolução 

Industrial, quando se procurava manter o maquinário trabalhando de qualquer maneira (como 

ocorre nos dias de hoje). A manutenção passou a ser estudada com seriedade somente após o 

termino da Segunda Guerra, 1939/1946 e após a década dos sessenta passou a ser fortemente 

influenciada pelo aparecimento e desenvolvimento das tecnologias de ponta. 

                                                           
32 CAMPOS, V. F. TQC - Controle da qualidade total, Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1992. 
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A manutenibilidade iniciou-se como uma série de regras e linhas de ação, 

desenvolvidas em resposta as exigências dos mecânicos que executavam a manutenção dos 

produtos que haviam sido projetados e fabricados, depois de determinado período de 

operação. Posteriormente, alguns teóricos introduziram alguns conceitos e equações, visando 

aplicar as técnicas de confiabilidade neste novo campo. Normalmente podemos definir a 

manutenibilidade da maneira seguinte: 

A manutenibilidade é o constituinte de um produto projetado com determinada 

finalidade, que garante a habilidade do produto de executar satisfatoriamente as funções para 

as quais foi destinado e que pode ser sustentada durante a sua vida útil com o mínimo de custo 

e trabalho33. 

E fácil imaginar que no início da industrialização, os projetistas de máquinas e 

equipamentos com experiência longa no assunto, desenvolveram algumas diretrizes visando 

facilitar a manutenção do produto quando o mesmo operasse por longo tempo, nem que tais 

diretrizes fossem baseadas em intuição exclusivamente. A industrialização desembocou na 

produção seriada e, com isso, os problemas de produção e produtividade passaram a ser muito 

mais importantes que os problemas de manutenibilidade. 

Felizmente, vários estudos detalhados do problema mostraram que mudos dos 

procedimentos utilizados nos projetos facilitam, de uma forma ou outra, as operações de 

manutenção. Atualmente, muitos dos fundamentos da manutenibilidade descritos a seguir 

foram originados em problemas cuja solução visava exatamente aumentar a produtividade das 

máquinas que executam produção em massa. 

 

1.4.1. Padronização e Normalização 

Para as nossas finalidades, a padronização ou normalização significa a produção 

de artigos, peças ou dispositivos (parafusos, rolamentos, sistemas de tubulação, conectores 

elétricos, fios, roscas de tubos, rodas, etc.) apresentando características aceitáveis no âmbito 

geral dos projetos, abrangendo configuração, dimensões e tolerâncias dimensionais, 

composição química dos materiais que constituem o componente, propriedades físicas, 

características de desempenho e outras características fundamentais. A padronização atinge os 

                                                           
33 BRANCO FILHO, G. Glossário de manutenção, confiabilidade e qualidade, Rio de Janeiro: Abraman, 1996. 
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objetivos seguintes, facilitando não somente a fabricação, mas também os problemas de 

manutenção: 

a) Minimiza o número de diferentes peças ou componentes sobressalentes necessárias para a 

manutenção e que devem permanecer em estoque. Com isso, o capital investido em 

estoque é diminuído. 

b) Garante a compatibilidade entre as peças ou componentes quando uma delas for substituída 

por apresentar defeito, facilitando a utilização de ferramentas também padronizadas, 

instrumentos e dispositivos de teste e ensaio, facilitando a manutenção. 

 

1.4.2. Permutabilidade e Acessibilidade 

Entende-se por intercambiabilidade ou permutabilidade as características 

dimensionais e tolerâncias funcionais das peças ou componentes fabricados ou montagens 

pré-executadas, que permitem a substituição de um item defeituoso em campo, sem 

necessidade de alterações físicas para conseguir a substituição. Além do mais, deve haver o 

mínimo de ajustes necessários para conseguir o funcionamento adequado do dispositivo 

substituído. 

Na mesma linha de idéias, aparece o conceito de acessibilidade, que controla a 

disposição espacial de peças, montagens e componentes dentro de uma sub-montagem e 

montagem, de maneira tal que esses itens sejam facilmente acessíveis para substituição ou 

reparo no local onde estão posicionados. É fácil verificar que a acessibilidade e facilitada 

enormemente quando, no projeto ou na construção, são aplicadas portas com dobradiças de 

encaixe para permitir a regrada, painéis removíveis, semi-montagens deslizantes, estantes 

corrediças e outros dispositivos. 

Para as finalidades da análise da manutenibilidade, a acessibilidade abrange os 

dispositivos que facilitam a remoção e substituição de itens defeituosos, tais como conexões 

de encaixe rápido para as ligações elétricas, hidráulicas, pneumáticas etc. A acessibilidade 

relativa para ser avaliada deve levar em consideração as limitações físicas dos aparadores e, 

alem disso, da necessidade ou não da remoção de outros itens antes de ter acesso ao item que 

deve ser substituído. 
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1.4.3. Dispositivos Indicadores. Isolamento do Defeito 

Os equipamentos e máquinas construídos nas últimas décadas possuem vários 

instrumentos e dispositivos que indicam o funcionamento e as condições de operação de 

diversos circuitos, principalmente nos casos onde um funcionamento inadequado é 

dificilmente percebido. Uma comparação grosseira é a dos indicadores colocados nos painéis 

dos automóveis, sob a forma de instrumentos ou lâmpadas indicadoras que mostra qual a 

temperatura, pressão do óleo, combustível disponível, operação do alternador, etc., que 

permitem a tomada de providencias antes da ocorrência de situações que apresentem 

condições irreversíveis. 

Quando uma falha ou defeito qualquer ocorre, e importantíssimo detectar tal falha 

e isolar o componente ou sub-montagem que apresenta defeito, para a substituição no próprio 

local ou eventualmente a execução do reparo sem a retirada da mesma, incluindo-se os casos 

onde deve ser fornecido outro componente. Normalmente são executados dispositivos e 

mesmo algumas ligeiras modificações em fase de projeto, visando facilitar o isolamento de 

dispositivos defeituosos. Um dos meios usuais consiste em tornar facilmente acessíveis vários 

terminais, onde as tensões podem ser verificadas sem dificuldade, constituindo os "pontos de 

teste" ou "pontos de verificação". Com tais medições é possível verificar, no momento, se 

algum componente esta funcionando adequadamente ou não, devendo ser substituído em caso 

de anormalidade34. 

 

1.4.4. Identificação dos Dispositivos 

Como é de se esperar, os diversos componentes que constituem um circuito, assim 

como os próprios circuitos e peças devem ser identificados com clareza, para possibilitar a sua 

localização dentro de montagens e sub-montagens. Com isso, é possível executar a inspeção e 

manutenção de maneira facilitada. Inclusive, é comum o uso de um código de cores para 

identificar as conexões, sejam elétrica, pneumática, hidráulica ou mecânica. 

É interessante observar que a prática adotada nos meios militares exigem a 

obediência a um sistema de identificação bastante rigoroso e detalhado, envolvendo o número 

de série identificando cada peça ou produto, a designação de referencia que constitua uma 

                                                           
34 NEPOMUCENO, L. X. Manutenção preditiva em instalações industriais, São Paulo: E. Blücher Ltda., 1985. 
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designação complementar que posiciona os componentes substituíveis nos locais adequados 

da instalação, além de um código especifico para os conectores machos e fêmeas para as 

diversas conexões existentes 

 

1.4.5. Disponibilidade 

Embora seja possível fazer o cálculo de custo da manutenção avaliando-se o 

tempo médio entre defeitos sucessivos e o tempo médio consumido para execução do reparo, 

é possível utilizar um outro método de verificação A disponibilidade permite executar tal 

avaliação através de um único número por combinar as duas medições mencionadas numa 

unidade adimensional que apresenta grandes vantagens, principalmente no caso de um 

produto arbitrário que é utilizado em grandes quantidades. 

 

2. Fundamentos da análise da confiabilidade, manutenção e disponibilidade 

Quando consideramos as responsabilidades do autor de um projeto qualquer, 

observamos, de imediato, que o mesmo não é o responsável por todos os componentes 

daquilo que projetou, assim como não pode ser responsabilizado pelas diversas montagens e 

sub-montagens existentes em seu projeto. Isto porque, todo e qualquer projetista ou fabricante 

utiliza, sempre que possíveis itens padronizados e fornecidos por uma série de fabricantes que 

produzem única e exclusivamente itens padronizados, como parafusos, porcas, pregos, 

cimento, cal, areia, as diferentes ligas metálicas etc. Inclusive, quando se trata de itens 

especiais para um determinado projeto, e bastante comum que o fabricante procure, entre os 

vários fabricantes que podem inclusive ser concorrentes, a possibilidade de fornecimento 

externo, visando sempre diminuir os custos, a par da manutenção da confiabilidade. 

Esta moderna técnica de elaborar projetos através daquilo que é conhecido como 

integração de sistemas, é comum hoje em dia, uma vez que partes substanciais do material 

utilizado em projetos e construções atuais nada mais são que montagens executadas a partir de 

itens encontrados nas prateleiras dos diferentes fornecedores. Na realidade, o projetista 

executa tão somente as linhas gerais do projeto e, normalmente, o produto é tanto melhor 

quanto maior a porcentagem de produtos padronizados que são aplicados. 
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2.1. Planejamento e análise de falhas 

A capabilidade do encarregado de desenvolver a manutenção preventiva e 

preditiva depende do balanceamento equilibrado entre a confiabilidade e a manutenibilidade, 

levando em consideração o risco do sistema e a disponibilidade de sobresselentes para 

reposição. A obtenção de tais condições é uma função do projeto de manutenção, que exige 

um estudo detalhado da “arvore de falhas”, associado ao conhecimento dos módulos de falhar 

e da criticidade de cada um deles. 

Um estudo detalhado dos efeitos e da criticidade exige a definição de varias 

critérios de falhas, mas para um sistema, é suficiente que nos baseamos num conceito um 

tanto vago como qualquer acontecimento que leve um sub-sistema arbitraria passar a 

funcionar inadequadamente. Tal conceito, extremamente vago, engloba o vazamento numa 

junta, rompimento de uma tubulação, travamento de uma válvula seja quando aberta ou 

quando fechada, etc. Com isso, tem-se uma base para preencher uma folha descrevendo os 

efeitos de uma falha ou defeito; tal falha deve possibilitar comentários para formatar um 

histórico de falhas do equipamento ou instalação. 

 

2.2. Planejamento em função da confiabilidade dos equipamentos 

Confiabilidade inerente: Trata-se da confiabilidade potencial máxima. Consiste no 

máximo inerente que pode ser atingido quando todos os componentes e peças forem 

produzidos, ajustados e operados de conformidade com o projeto. A mesma é uma função 

exclusiva do projeto. 

Confiabilidade atingível: Trata-se da confiabilidade real na prática. E inferior a 

contabilidade inerente, uma vez que inclui os erros e defeitos de fabricação e montagem, além 

das inadequacidades e imperfeições do projeto. A confiabilidade atingível é uma função 

exclusiva do conteúdo da qualidade. 

A árvore de falhas é um processo excelente para uso na manutenção, apresentando 

resultados altamente convenientes. Na elaboração da árvore, admite-se que existe um projeto 

adequado e avaliam-se cada componente em função da falha que pode apresentar. Analisa-se, 

então, a interação entre as diferentes falhas, visando relacionar os efeitos no sistema. Um 
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exemplo excelente foi fornecido por Green, através de uma arvore parcial relativo ao modo de 

falhar de um motor de explosão de um automóvel comum. 

Observe-se que o projeto deve estar completo, ou pelo menos substancialmente 

terminado antes que se possa elaborar uma árvore de falhas. Nessas condições, apareceu a 

conveniência de desenvolver um método de sanasse de falhas potenciais como um método de 

controlar a elaboração de um projeto arbitrário. A principal finalidade deste método é 

exatamente considerar todas as coisas que podem dar errado na fabricação, montagem, 

instalação e operação do dispositivo projetado e indicar as providencias para evitá-los35. 

Os sistemas mecânicos exibem uma variedade de maneiras ou modos de falhar 

que, por sua vez, dão origem a efeitos diferentes na operação global. Com isso, as medidas e 

providencias no nível de componentes singelos e nas ações de manutenção são influenciadas 

de maneira aparentemente desconexas. As falhas crônicas dependentes, geralmente originadas 

em desgaste, são consideradas sempre como do tipo gradual e podem ser preditas enquanto 

que as falhas abruptas não podem ser previstas a partir de observações anteriores. 

De qualquer maneira, as falhas ou panes podem e são definidas em função dos 

efeitos que exercem, como: 

• Ausência total e completa da função que lhe compete, 

• Ausência parcial da função que lhe compete, 

De conformidade com os tipos acima, a situação do reparo será necessária ou 

pode ser adiado. É possível, mediante uma análise da situação, estudar a reparabilidade ou não 

da falha. Existem vários fatores que determinam a reparabilidade, tais como disponibilidade 

de peças sobresselentes, qualificação do pessoal de manutenção, ferramentas disponíveis, 

dispositivos auxiliares, etc. Inclusive, o tempo que transcorre entre o acontecimento da falha e 

a intervenção visando o reparo é um fator de importância capital. 

 

3. Administração e organização da manutenção 

Toda e qualquer fábrica ou instalação industrial, ou ainda toda e qualquer 

atividade que pretenda fabricar alguma coisa, precisa de vários meios que permitam a 
                                                           
35 CAMPOS, V. F. TQC - Controle da qualidade total, Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1992. p-112 
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produção; tais meios podem ser simples tesouras e agulhas ou mesmo um par de agulhas e 

novelos de lã, assim como conjuntos de alta complexidade, abrangendo máquinas 

automáticas, equipamentos simples como bombas e ventiladores até conjuntos operando e 

produzindo artigos dos mais complexos possíveis. Entretanto, em todos os casos aparece o 

problema do desgaste, enguiços, quebras, fraturas e mais uma parafernália de acidentes e 

incidentes que se observam durante a produção. 

Assim como uma simples tesoura precisa de ser reparada de tempos em tempos, já 

que o corte é perdido com a seqüência de operações, as máquinas complexas apresentam 

desgastes assemelhados, exigindo reparos e consertos em períodos que variam de 

conformidade com o equipamento, utilização, material sendo processado etc. Por tais motivos, 

toda atividade produtiva exige uma certa manutenção, sem o que a produção entra em 

colapso36. 

Em todas as instalações existe um Departamento, Seção ou Setor que é 

denominado de Manutenção. Quando se toma o organograma esquemático de uma instalação 

industrial genérica, observa-se um triângulo, com pequenas variações. 

Em praticamente todos os casos a Manutenção é simplesmente tolerada como um 

mal necessário, já que as máquinas vão se quebrar e então, alguém deve conserta-las. 

Normalmente o pessoal de manutenção é considerado tão somente para consertar o que se 

quebra. Basta observar que, em praticamente a totalidade dos casos, o Gerente de Manutenção 

ocupa uma posição considerada subalterna quando comparada com o Gerente de Produção, 

Financeiro, Vendas, etc. Entretanto, um estudo detalhado do problema mostra que os custos 

de manutenção, quando existe uma organização adequada, desaparecem quando comparados 

com os lucros que possibilitam, por conservar a capacidade produtiva em valores elevados. 

Com o desenvolvimento tecnológico das máquinas foram se tornando cada vez 

mais rápidas, mais complexas, mais leves e com as conseqüentes deficiências, tais como fator 

de segurança menor, necessidade de matéria prima com padrão de qualidade mais elevado, 

operadores melhor preparados e mais uma série de fatores que tornam tais máquinas cada vez 

mais dependentes de uma manutenção eficiente e adequada. Entretanto, a manutenção por si 

só nada representa, uma vez que não produz artigos ou peças, mas sim serviços. Tais serviços 

são prestados no âmbito interno da instalação, mas seja como for, são somente serviços, que 

                                                                                                                                                                                     
 
36 NEPOMUCENO, L. X. Técnicas de manutenção preditiva, Vol.1, São Paulo: Edgard Blücher, 1989. p-265.  
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tem o seu custo aumentado a medida que a complexidade do maquinário aumenta, sem 

fornecer aquilo que a instalação pretende produzir e vender. 

Para os envolvidos com a produção, assim como para os envolvidos em cálculos 

econômicos e financeiros, aparece tão somente uma despesa, qualquer que seja o custo da 

manutenção. Tal custo é combatido, visando-se sempre diminuí-lo ao mínimo possível, sem 

observar as conseqüências de tal diminuição. Normalmente, a manutenção e chamada para 

reparar um equipamento que se quebrou. As causas e origens da quebra são sempre atribuídas 

a fatores naturais ou erro do operador ou do material e o que interessa é consertar o quanto 

antes para que a produção não seja interrompida. 

A função Manutenção é uma parte integrante do sistema produtivo, na ausência de 

uma comunicação adequada entre as várias Divisões ou Departamentos de uma unidade de 

produção com a manutenção, os resultados não podem ser satisfatórios. A instalação deve 

funcionar como um todo harmônico, onde cada função deve operar de comum acordo com as 

demais. Caso contrario, o resultado tende a se aproximar do caos completo, caso não sejam 

tomadas providências enérgicas em tempo hábil retomando ou desenvolvendo um sistema de 

comunicação que possa estabelecer uma relação salutar. 

Numa instalação qualquer, a meta é produzir o máximo com o mínimo de custo37. 

Com tal procedimento, é possível obter rendimento maior e melhor resultados com relação ao 

capital aplicado em equipamentos e maquinaria, assim como investido em mão de obra 

especializada, que representa um capital investido e que deve fornecer retorno satisfatório. 

Ora, a conservação do equipamento em condições satisfatória significa vida útil mais longa e 

isto só é conseguido através de um sistema adequado e eficiente de manutenção. O gasto com 

métodos, processos, instrumentos e ferramentas destinadas a manutenção representa um 

aumento da vida útil do equipamento muitas vezes superior ao investido na própria 

manutenção. 

Para que a operação da instalação seja harmoniosa, os departamentos ou divisões 

devem ter, cada uma delas, o seu campo de atuação bem delimitado. Obviamente, haverá 

superposição de duas ou mais funções. Embora o interesse seja a Produção, a mesma depende 

da atuação dos demais departamentos. No caso particular, há necessidade de um entrosamento 

completo entre a Produção e a Manutenção. Quando existe tal entrosamento, as paradas para 

                                                           
37 NEPOMUCENO L. X. Técnicas de manutenção preditiva, Vol.1, São Paulo: Edgard Blücher, 1989. p-284. 
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manutenção são programadas de maneira adequada, com benefícios para a operação da 

instalação inteira e os custos são diminuídos de maneira apreciável. 

Numa instalação qualquer, por pequena que seja, existe um núcleo central que 

trata do planejamento, núcleo esse que pode ser constituído por uma única pessoa ou por um 

conjunto de indivíduos, mas em qualquer caso existe um planejamento que visa atingir 

determinadas metas ou determinadas finalidades. Obviamente, o funcionamento do sistema 

dependerá do gerenciamento do planejado, visando corrigir os desvios de percurso mediante 

providencias adequadas. 

Embora a manutenção seja considerada como um “mal necessário"38, as suas 

funções e a sua importância é percebida imediatamente quando a mesma falha. Considerando 

a manutenção como responsável pela instalação de maneira global, abrangendo o 

fornecimento de Energia Elétrica, Água, Vapor, Ar Comprimido Gases e Ventilação alem do 

maquinário e equipamento, uma falha é percebida imediatamente. É algo como o serviço 

doméstico. Quando bem executado ninguém o vê nem o percebe. Entretanto, caso não seja 

feito, há um verdadeiro caos. O mesmo no caso da faxina. Caso os faxineiros façam greve, a 

instalação inteira vira um pandemônio. Claro que a complexidade e os problemas de 

manutenção aumentam em proporção muito maior que o número de funcionários, aumentando 

ainda mais rapidamente com a complexidade da instalação. Uma indústria com dez 

empregados tem problemas desprezíveis quando comparados com os de uma indústria com 50 

mil funcionários. Alem do mais, quando a instalação é total ou parcialmente automatizada, os 

problemas de manutenção aumentam enormemente, exigindo pessoal qualificado e treinado, 

além de uma organização impensável numa instalação clássica. 

Pelos motivos expostos, complexidade do equipamento, automação, etc., os custos 

de manutenção nas indústrias que se desenvolveram tecnologicamente cresceram de maneira 

alarmante nos últimos anos, o que levou os responsáveis pelas instalações a prestarem atenção 

muito maior a uma atividade que era considerada como secundaria. Quando tais empresas 

estudaram o problema, verificaram que seria totalmente inviável tentar reduzir os custos de 

manutenção. Caso o fizessem, a produção certamente seria prejudicada e, com isso, os 

resultados econômicos estariam comprometidos. Trataram, então, de elaborar um plano, 

através do qual os aumentos dos “custos" implicariam em atitudes absolutamente 

                                                           
38 Tratamento vulgar dado à manutenção pelos profissionais que atuam nas áreas de processos industriais 
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imprescindíveis e que a manutenção deveria ser administrada e gerenciada com muito maior 

atenção e cuidado que até o momento onde a tendência foi verificada. 

O problema do gerenciamento resume-se, então, numa questão de organização e 

gerenciamento. Caso as técnicas sejam conhecidas e o pessoal esteja devidamente treinado e 

embutido numa filosofia coerente para toda a instalação, a organização e o gerenciamento 

tomam-se problema bem mais simples de ser resolvido. O fator mais importante no caso é o 

treinamento e capacitação dos envolvidos na manutenção, em todos os níveis, de gerentes e 

supervisores até os operadores que executam os serviços. As instruções devem ser bem claras 

e os executores não devem ter dúvidas quanto ao que vão realizar. É importante, além do 

treinamento e capacitação dos profissionais, que existam também ferramentas, dispositivos e 

acessórios que permitam a execução dos serviços necessários com a devida eficiência. 

Embora a organização e o gerenciamento sejam essenciais, com Ordens de 

Serviços (OS)39 e instruções pormenorizadas, a ausência de meios materiais de execução 

torna a manutenção uma entidade que nada mais faz que emitir papéis e arquiva-los, sem 

executar os serviços necessários. Os gastos da manutenção são mais difíceis de controlar que 

aqueles observados na produção e outros departamentos. Por tal motivo a manutenção deve 

controlar o pessoal, material, ferramentas e acessórios com o máximo rigor, inclusive 

verificando a avaliação dos resultados mediante o estabelecimento de padrões compatíveis 

com a instalação. Tal controle de custos geralmente é menosprezado, ou pelo menos o era no 

passado recente e, por tal motivo, a manutenção sempre foi considerada como “o elo mais 

fraco da corrente que constitua a instalação como um todo”40. 

Normalmente a Administração de uma instalação genérica da à manutenção uma 

importância secundaria, mesmo com todos os gastos e despesas que a mesma acarreta Como 

já foi dito, e considerada como um "mal necessário". Tal consideração é devida, 

possivelmente, aos processos inadequados utilizados para a avaliação dos custos industriais, 

onde são utilizadas porcentagens de cada atividade ou medições inadequadas de eficiência 

Normalmente, quando é utilizada a medida em porcentagem, a manutenção aparece como 

uma fração desprezível em relação ao total de faturamento dos produtos e, por tal motivo, e 

considerada como uma perda suportável ou admissível. 

                                                           
39 Comunicado dos setores produtivos das empresas aos Departamentos de Manutenção quando da existência de 
alguma avaria ou degeneração dos equipamentos. 
40 Forma de interpretar a deficiência gerencial existente nos Departamento de Manutenção das empresas, tendo 
em vista seu alto poder técnico. 
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Com relação à eficiência, quando os reparos são de monta e executados com 

rapidez, a produção sofre interrupção ligeira e a manutenção é considerada eficiente. Com 

isso, fica “mascarada” uma situação altamente ineficiente que corresponde a grande maioria 

dos serviços que são executados em cerca 90% das atividades de manutenção. Em base a tais 

fatores, há necessidade de executar modificações nos sistemas vigentes, procurando atingir 

uma eficiência permanentemente no máximo das possibilidades da instalação. Inclusive, na 

contabilização das despesas, os custos de manutenção são levados em consideração como tais, 

sem relaciona-los com as vantagens que são obtidas globalmente devidas a atuação de uma 

manutenção eficiente e bem organizada. 

Para modificar o conceito que a alta administração tem da manutenção, há 

necessidade de implantar um método de gerenciamento e controle que permita transformar 

uma atividade considerada como despesa numa atividade que forneça lucros, no sentido 

amplo do termo. O problema passa a ser, então, um problema de organizar e gerenciar um 

grupo de indivíduos que se propõe a executar determinados serviços, utilizando técnicas, 

métodos, ferramentas e acessórios modernos, visando a obtenção de lucros numa instalação 

considerada como conjunto harmonioso e operando, tendo em vista uma finalidade comum. 

Para que isso seja conseguido, há necessidade de apoio pleno da alta direção da empresa, uma 

vez que existem investimentos e despesas iniciais com a implantação de uma organização apta 

a fornecer resultados positivos. 

A organização na manutenção deve ser baseada primordialmente num plano bem 

elaborado, estudado com grande cuidado e objetividade e que leva em consideração todos os 

elementos da instalação, até os mínimos detalhes da organização e da metodologia que é 

empregada, visando a obtenção de lucro. Para tal, é importante não somente reduzir os custos, 

mas o que é mais importante, realiza-los da maneira mais eficiente. 

Preferível obter um lucro sobre uma despesa de cem que não obter lucro algum 

numa despesa de cinqüenta. Por tais motivos, o estabelecimento do plano para a organização e 

gerenciamento da manutenção deve ser elaborado mediante estudos cuidadosos que, como a 

manutenção abrange toda a instalação, deve atender as necessidades de todos os 

departamentos, seções e divisões de toda a fábrica. Por isso, os envolvidos com a chefia dos 

outros departamentos ou seções devem contribuir e colaborar, inclusive a alta direção, uma 

vez que a operação deve ser Integrada, abrangendo todos os componentes da instalação, que 

deve ser considerada como uma unidade funcionando harmoniosamente e de maneira global. 
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Quando todos os envolvidos: engenheiros da fábrica, gerentes de vendas e de 

compras, responsável pelas relações industriais, gerente de produção, alta administração da 

empresa, gerente de manutenção e seus supervisores, decidem-se a atingir o objetivo de obter 

a otimização dos custos e desempenho da manutenção, tomasse perfeitamente possível 

transformar uma atividade que custa. Numa atividade de fornecer “lucros”. Entretanto, a 

obtenção desta decisão não é um problema fácil, pelo contrário, é bastante complexo, uma vez 

que os interesses e opiniões são bastante conflitantes e existe uma falta quase que total de 

conhecimento das atividades de um departamento em relação às desenvolvidas por um outro 

qualquer. 

Como em todos os departamentos, seções ou divisões a gerência é exercida por 

um elemento humano, é perfeitamente compreensível que as reações humanas normais 

estejam sempre presentes e complicando a solução. Há a tendência natural de cada um de 

considerar a sua atividade a mais importante da instalação e com isso há a tendência de 

transformar cada gerente ou cada responsável por uma atividade num verdadeiro “centro de 

negócios”. Para ampliar sua influência, ou seu império, as suas atribuições passam a ser as 

mais importantes, pouco interessando os resultados em atividades paralelas, resultando em 

perda da eficiência do ponto de vista global. 

Dada a presença constante desses fatores humanos, a contribuição da alta direção 

é essencial, uma vez que está em melhores condições de estabelecer as metas e os objetivos da 

instalação, evitando a imposição de pontos de vista nem sempre saudáveis na empresa. Um 

dos elementos que mais contribuem para tornar a manutenção uma atividade secundaria e a 

irregularidade de situações de emergência. Quando a situação é tal que o equipamento não 

apresenta problemas, a manutenção fica limitada a praticamente lubrificar e observar, de 

maneira esporádica, os vários equipamentos. Todos têm a impressão de que os envolvidos na 

manutenção, nada mais fazem que passear pela fábrica. Nesses casos, os custos são tolerados, 

uma vez que poucos representam no sistema global e o tempo ocioso é simplesmente tolerado 

e a manutenção é considerada altamente eficiente. 

Tão eficiente que o pessoal permanece ocioso a maior parte do tempo. Entretanto, 

tal eficiência e totalmente falsa, uma vez que inexiste a eficiência que a manutenção deve 

apresentar intrinsecamente, como entidade prestadora de serviços. Com o aumento da 

complexidade e automação do equipamento, os problemas tornam-se mais graves e os custos 

de horas ociosas aumentam assustadoramente. Por tal motivo, é essencial uma organização 
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que torne a manutenção uma atividade realmente eficiente e não um grupo que dispõe de 

ferramentas, técnicas, métodos, processos e pessoal habilitado que trabalha de maneira 

aleatória. Por isso é que há necessidade de um funcionamento harmonioso entre todos os 

departamentos e, dentro de tal contexto, a manutenção precisa de uma organização apta a 

controlar todas as atividades e materiais utilizados. 

 

3.1. Organização de um sistema de manutenção 

Para que numa empresa qualquer uma determinada função seja exercida com a 

necessária eficiência, o controle desta função tem necessariamente de ser exercido por meio 

de uma organização fixada pela própria função. A organização é feita de conformidade com 

as metas, objetivos e atitudes da direção geral ou então implantada segundo necessidades que 

se apresentaram. Seja como for, a manutenção deve prestar serviços e, para tal, há 

necessidade de uma certa organização. 

Evidentemente, há necessidade de estabelecer, de maneira clara, como primeiro 

passo, quais são os objetivos, os princípios e qual a filosofia que será adotada em função das 

atividades que caberão à manutenção para, depois disso, cogitar o como organizar. 

Obviamente, é inútil tentar organizar uma atividade sem que sejam, a priori, estabelecidos as 

finalidades, objetivos e princípios que nortearão a mesma. Uma vez estabelecidos com clareza 

esses itens, cabe o passo seguinte que consiste em fixar não somente a responsabilidade, mas 

ainda o campo de competência ou autoridade de cada degrau dos diversos indivíduos 

envolvidos nos diferentes estágios, ou escalões das atividades estabelecidas. 

Observe-se que, no caso geral, os envolvidos com a manutenção costumam 

classificá-la em diversos, tipos, como manutenção de rotina, manutenção corretiva, 

Manutenção periódica e mais uma série de denominações que indicam aproximadamente o 

que se passa. Assim sendo, a manutenção de rotina41 consiste em verificar e completar o nível 

de lubrificante, a corretiva em reparar ou eliminar um problema que apareceu de maneira 

inesperada e a manutenção periódica nada mais é que a parada do equipamento para 

verificação do estado de seus componentes. Tal subdivisão cabe, no nosso estudo, como 

manutenção em nível de manutenção preditiva. 

                                                           
41 NEPOMUCENO L. X.. Técnicas de manutenção preditiva, Vol.1, São Paulo: Edgard Blücher, 1989. p-362. 
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Em qualquer caso, a manutenção tem como finalidade procurar conservar o 

equipamento, maquinário, instrumentos e eventualmente prédios e fornecimento de utilidades 

em condições satisfatórias, para permitir a fabricação de artigos ou produtos cujo resultado 

final nada mais é que o lucro proveniente do trabalho executado. O lucro pode ser aumentado 

mediante uma diminuição dos custos42 e, nesse particular, as funções da manutenção exigem 

um controle e gerenciamento que torne seus custos o mínimo possível, fornecendo o máximo 

de eficiência. Com isso, o resultado global será altamente positivo, funcionando a instalação 

inteira de maneira satisfatória. 

É importante ter em mente que praticamente todos os princípios e métodos 

gerenciais tem aplicação no caso de um departamento de manutenção. No caso brasileiro, a 

gerência ou o gerenciamento da manutenção é atividade considerada como irrelevante, não só 

pela pouca atenção que a alta direção da empresa presta a esta atividade como também pela 

idéia de que o importante é reparar a máquina ou equipamento, pouco importando o que fazer, 

uma vez que os custos de manutenção são diluídos dentro do item classificado como 

"despesas gerais"43, principalmente em tempos de grande atividade econômica. 

No caso de aparecerem crises ou o mercado não reagir como previsto aquilo que 

não foi feito na época de fartura torna-se um fardo elevadíssimo durante as crises. Dada a 

pouca atenção que a direção geral das empresas dão à manutenção, a mesma constitua o 

departamento mais ineficiente de praticamente todas as empresas. Entretanto, tal ineficiência 

não é necessária, uma vez que um departamento de manutenção bem organizado pode 

apresentar uma eficiência que supera a dos demais. Isto porque em praticamente todos os 

departamentos de manutenção existem vários desperdícios que podem e devem ser 

eliminados. Isto é conseguido somente através de uma administração racional e baseada em 

fundamentos bem estabelecidos e descritas anteriormente. 

A finalidade da manutenção é conservar os equipamentos e máquinas em 

condições satisfatórias de operação e as suas atividades cobrem uma faixa bastante ampla de 

funções. Como todo equipamento apresenta desgaste, tal desgaste leva, invariavelmente, ao 

rompimento ou quebra de um ou mais componentes. Quando isto acontece aparece a 

necessidade de realizar um conserto, consubstanciado na substituição do componente, ou 

componentes defeituosos. 

                                                           
42 GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira, São Paulo: Harbra, 1997. cap. 13 e 14. 
43 CABRAL J.S. Organização e gestão da manutenção, Lisboa: Lidel, 1998. p-126. 
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Observa-se, no entanto, que a maioria das instalações industriais já possui tal 

departamento, geralmente operando em condições precárias, mas que de uma forma ou outra 

está conseguindo cumprir suas funções. Embora exista uma despesa elevada, desperdício 

excessivo com custos elevados, a função existe e está sendo cumprida. Constitui, por tais 

motivos, um problema bastante delicado e de solução complexa alterar a situação atual, 

introduzindo uma organização desconhecida até então, com os controles e sistemas de 

avaliação. Entretanto, esta alteração é essencial para que a manutenção se transforme numa 

atividade lucrativa a partir de uma atividade onde são gerados única e exclusivamente custos 

elevados devido a ineficiência, desorganização e falta de motivação. Para tal, há a necessidade 

permanente de alterar a situação mediante uma reorganização das atividades baseadas numa 

filosofia diversa da vigente. 

 

3.2. Filosofia que prevalece numa instalação industrial 

Uma fábrica ou instalação industrial qualquer é constituída por vários 

Departamentos, Divisões, Seções ou outra denominação qualquer, mas que devem funcionar 

de maneira harmoniosa e objetiva. A interdependência é total, sendo o resultado final uma 

conseqüência do bom funcionamento de todos os componentes. A obtenção do lucro está 

intimamente associada a produção de determinados artigos, materiais ou serviços, 

dependendo do tipo de instalação e organização. Seja como for, aparece um produto que é 

comercializado e os resultados desta comercialização é que mantém a instalação inteira e 

produz lucros aos que investiram no empreendimento. A tecnologia está se desenvolvendo e 

se alterando continuamente e, para manter uma posição no mercado todas as instalações 

devem estar a par de tais desenvolvimentos, para poder acompanhar o progresso e manter sua 

parte no mercado. 

Com relação a Manutenção, admite-se ser uma atitude perfeitamente justificável 

que o responsável pela Produção deseje que as máquinas e equipamentos de produção sejam 

conservadas visando permanecer nas mesmas condições de dispositivos novos. Entretanto, 

embora isto seja possível, existem custos apreciáveis envolvidos, dependendo do tipo de 

maquinaria, equipamento e dispositivos. Tais dados devem ser informados à Produção pelo 

responsável pela Manutenção e, em comum acordo, e perfeitamente possível que seja atingido 

um patamar no qual ambas as pretensões sejam satisfeitos. De um modo geral, as finalidades 
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da manutenção consistem em conservar os equipamentos em condições de funcionamento 

com custo reduzido. Tal funcionamento abrange ampla gama de pretensões, como: 

a) Conservar o maquinário em condições análogas a de dispositivos novos e recém instalados; 

b) Evitar a deterioração do equipamento devido a falta de cuidados e manutenção inadequada, 

c) Conservar os equipamentos operando em condições de funcionar, originando produção em 

condições economicamente vantajosas, ou seja, em condições compatíveis com o valor do 

ativo fixo, adequando-se às condições de custos de mão-de-obra, materiais e outros fatores 

envolvidos com a produção. 

É importante que todo o pessoal encarregado da manutenção permaneça sob 

controle e jurisdição exclusiva do responsável pela atividade de Manutenção que, por uma 

questão de autoridade e responsabilidade, e o responsável pela orientação, direção e 

supervisão de todos os consertos, reparos e demais atividades inerentes à manutenção. Dada a 

interdependência entre os departamentos de Produção e de Manutenção, as despesas, gastos e 

custos da manutenção devem ser assumidos em conjunto por ambos os departamentos. Isto 

porque a Produção impõe determinadas despesas pelos prazos e pela amplitude dos serviços 

que exige, enquanto que a Manutenção condiciona os gastos em função da qualidade e da 

rapidez dos trabalhos que apresenta. Este fracionamento dos custos entre os dois 

departamentos da constantemente origem a controvérsias, mas quando ambos estão 

organizados de maneira adequada, os problemas são rapidamente solucionados, eliminando-se 

um ponto de atrito que pode originar conseqüências desagradáveis: 

Em todos os casos, é função básica do envolvido com a manutenção esclarecer e 

fornecer dados precisos à Produção, principalmente informações de natureza técnica e 

econômica, para que sejam tomadas decisões acertadas no que diz respeito ao tipo e 

abrangência dos serviços que a própria Manutenção presta à Produção. É muito importante 

que a coordenação, planejamento, programação e execução visem primordialmente 

complementar a supervisão da manutenção reforçando-a. Em caso algum deve ser apelado 

para a autoridade e responsabilidades do supervisor, uma vez que deve haver assessoria plena 

e não atitudes burocráticas, altamente indesejáveis. 

Como é natural, numa instalação ou empreendimento industrial qualquer, a alta 

direção ou a gerência geral aplica toda a sua atenção e todo o esforço visando o máximo de 

produção, procurando o máximo de eficiência, flexibilidade e economia Com tais atitudes, e 
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bastante comum às alterações do “lay-out”. E alterações nos produtos e artigos que à última 

hora apresentam bom mercado, alterações intempestivas e decisões para interromper a 

produção ou modificá-la comunicados à última hora, consertos, reparos ou alterações rápidas 

para evitar a produção de artigos defeituosos ou fora dos padrões de qualidade e mais uma 

série de atitudes e providências que redundam em custos elevados. Tais custos, nesses casos, 

são compreendidos e contabilizados com relativa facilidade, mas os custos de manutenção 

sofrem elevações despropositadas e a sua contabilização nem sempre é fácil. 

Para que se tenham dados confiáveis, há necessidade de determinar, com bastante 

clareza quais as funções e quais as responsabilidades da Manutenção como um todo e as 

varias ramificações da mesma, que formam um sistema de satélites acionados pelo núcleo 

central. 

O exposto até o presente informa tão somente que a manutenção deve ser 

organizada e administrada seja como for, numa instalação qualquer existe, sempre um 

departamento, seção, divisão ou outra nomenclatura qualquer, constituída por um único 

indivíduo ou por um grupo constituído por muitas pessoas, que cuida da Manutenção. A 

maneira de organizar a Manutenção depende de vários fatores. A Manutenção é organizada ou 

para atender a uma necessidade da instalação ou então por uma atitude ou filosofia da alta 

direção que conhece os problemas e pretende resolve-los de maneira adequada. Com isso, 

dependendo da instalação e dos motivos que levaram a implantação da Manutenção, a mesma 

vai se situar num determinado patamar de nível decisório dentro da organização. De maneira 

genérica, o esquema seguinte ilustra as atribuições e níveis de decisão dentro de uma 

organização arbitraria. 

 

4. Ciclo de gerenciamento da manutenção 

4.1. Planejamento dos serviços de manutenção 

Para se estabelecer um “Plano de Operações de Manutenção” para cada 

Requisição de Serviços (RS) é necessário determinar o que deve ser feito; como deve ser 

feito; quais são as especialidades de mão-de-obra dos grupos envolvidos; quais os materiais 

necessários e quais as ferramentas necessárias. 
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Como objetivo final do planejamento do serviço é favorecer ao máximo a 

execução do serviço, de modo a ser executado o mais rápido possível e com a melhor 

qualidade, considera-se também a atribuição do planejamento à determinação das ferramentas 

auxiliares, equipamentos, obtenção de desenhos e projetos (mediante requisição de Serviços 

Técnicos à Engenharia de Manutenção), elaboração de orçamento, etc. 

Para uma correta programação dos recursos existentes, mão-de-obra, torna-se 

necessário dimensionar a carga de trabalho sendo extremamente útil para este fim o 

estabelecimento de uma técnica de determinação e desenvolvimento de tempos e padrões. 

Identificação, análise, estruturação e coordenação de missões, propósitos, 

objetivos, desafios, metas, estratégias, políticas, programas, projetos e atividades, bem como 

de expectativas, crenças, comportamentos e atitudes, a fim de se alcançar de modo mais 

eficiente, eficaz e afetivo o máximo de desenvolvimento possível, com a melhor concentração 

de esforços e recursos pela empresa. 

 

4.1.1. Codificação para controle da manutenção 

Grupo de trabalho: 

Em manutenção o ideal é montar os grupos de trabalhos fornecendo aos mesmos 

uma personalidade caracterizada por especialidade e atuação por áreas. 

Para um perfeito controle de manutenção visando aumentar o Rendimento da 

mão-de-obra e utilizá-la racionalmente, devemos fazê-lo não homem a homem, mas sim por 

grupo de trabalho (10 a 15 profissionais para cada supervisor). Para se conseguir 

homogeneidade de um grupo de trabalho, deve-se caracterizar em primeiro lugar a mesma 

especialidade para os componentes do grupo. Em segundo lugar devemos caracterizar 

trabalhos em uma área industrial limitada de forma que os equipamentos sejam o menos 

diversificado possível. 

Estas características tornam o controle possível, eficiente e eficaz. A codificação 

dos grupos de trabalho é dirigida para que se efetuem controles de Homens/hora (Hh) 

produtivos, improdutivos, por equipamento, por tipo de classe de trabalho, etc., referente a 

cada grupo a fim de estabelecer as medidas corretivas necessárias e balancear as cargas por 

grupos. 
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Prioridades: 

O estabelecimento de prioridade para cada natureza de trabalho é essencialmente 

necessário para organizar o tempo de atendimento aos diversos trabalhos, assim como para 

que se possa medir as cargas de cada tipo de prioridade para cada grupo de trabalho, para cada 

centro de custo e assim como para cada equipamento. 

O código de prioridade indicará o modo ou a seqüência de atendimento quanto ao 

tempo para atender. Classificamos 5 (cinco) códigos para prioridades, em serviços e 5 (cinco) 

para equipamentos, o aumento demasiado da quantidade de códigos pode acarretar uma perda 

da lógica e da confiabilidade do sistema, principalmente se o sistema de planejamento em 

questão não for informatizado por computador. 

Causas das intervenções: 

O método proposto no nosso sistema é o da administração pela exceção conforme 

já foi verificado no nosso fluxo de decisões. 

As causas de intervenções de manutenção se por menorizadas nos darão uma 

quantidade de opções tão grande que, se descermos a detalhes chegaremos a milhões de 

causas. Para um sistema de controle econômico, sugerimos agrupar os “motivos” para que 

uma primeira análise verificarmos a exceção pelo agrupamento e depois nos aprofundarmos 

em detalhes naquele agrupamento. O primeiro levantamento pode ser feito por pessoal não 

qualificado se utilizarmos os códigos a seguir. Este código deverá ser colocado na RS 

(requisição de serviços) após o término do serviço pelo supervisor do grupo de trabalho que 

executou o serviço preponderante. 

 

4.2. Programação da manutenção 

Para se estabelecer a seqüência cronológica das várias operações elementares dos 

serviços, visando a máxima utilização dos recursos produtivos da Manutenção, seja mão-de-

obra ou equipamentos usa-se o gráfico de Gantt nas suas várias formas, pela análise das 

cargas, prioridades e as informações do planejamento. Conseqüentemente permite estabelecer 

prazos para a execução dos serviços de manutenção, colaborando efetivamente para o controle 

e tomada de decisão pelos órgãos envolvidos. 
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Em virtude da grande movimentação de materiais durante a execução dos serviços 

isto é, materiais de estoque e materiais em elaboração, no caso de fabricação de peças, a 

atividade de coordenação é necessária para minimizar o acúmulo de materiais nos locais de 

trabalho. E também importante a coordenação quando outros setores da manutenção são 

envolvidos, como nas grandes paradas, nos serviços complementares da Engenharia de 

Manutenção, nas inspeções, nas entregas dos serviços executados, etc. 

 

4.3. A função controle: 

A função controle define os procedimentos desenvolvidos para estabelecimento de 

padrões para registro de desempenho e análise comparativa. Visa elaborar informações para a 

tomada de decisão, quanto ao desempenho dos equipamentos e dos grupos de manutenção, de 

modo a atender as necessidades da empresa, mediante o processamento das informações, isto 

é, o seu registro e operações, e continuamente promover o aperfeiçoamento dos métodos e 

resultados. 

Com um bom controle pode-se, basicamente, adotar uma política de manutenção 

flexível as necessidades circunstanciais da empresa, não perdendo de vista a produtividade e a 

lucratividade. 

A tomada de decisão, baseada nas informações de controle, e no princípio da 

exceção, deve ser de competência de todos os níveis de decisão da manutenção. A vantagem 

deste procedimento desde que o sistema de controle seja assim projetado, consiste no fato de 

que cada nível toma as decisões quanto aos problemas inerentes à equipe diretamente sob sua 

subordinação de maneira adequada às suas particularidades, coerentemente com as políticas 

gerais adotadas pelos escalões superiores, baseados nas mesmas informações, porém 

condensadas. Deste modo, a parcela de problemas que merece a atenção dos níveis superiores 

de decisão fica bastante reduzida, aumentando-se assim a eficácia das decisões. 

Ao analisarmos as funções de Planejamento, Programação, Controle, verificamos 

que as suas tarefas geralmente necessitam de algum tipo de suporte, ou seja, de alguma 

atividade relacionada com estudo e controle de materiais, elaboração de projetos e desenhos, 

estudo de métodos de execução de trabalhos, coordenação de grandes reformas, estudo de 

viabilidade econômica, contratação de recursos externos, estudo de melhorias de desempenho 

dos grupos de trabalho e dos equipamentos, etc, promovendo o contínuo aperfeiçoamento do 
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trabalho da Manutenção, bem como a contínua adequação das políticas da Manutenção às 

políticas gerais da empresa. 

Todas estas atividades de suporte fazem da atividade genericamente denominada 

de “Engenharia de Manutenção”, que deve contar com engenheiros, técnicos, projetistas, 

desenhistas, arquivistas e escriturários. 

 

5. Organização típica da manutenção 

Para que as atividades do Gerenciamento do Ciclo de Manutenção, já citados, 

sejam bem desenvolvidas, é necessária a sua coordenação mediante organização e fluxo de 

informações adequadas. Dentro das várias possibilidades de como a Manutenção possa se 

organizar, apresentamos uma estrutura típica, que sem a pretensão de considera-la o melhor, é 

adequada para cumprir o ciclo da rotina de PCM, e promover o contínuo aperfeiçoamento da 

atividade de manutenção, dentro das necessidades da Empresa. 

As Ordens de Serviço encerradas, com as informações de controle, são 

processadas, atualizando os padrões de planejamento e as rotinas de programação, informando 

ao usuário os serviços encerrados, e resultando em relatórios de análise de desempenho dos 

grupos de trabalho e dos equipamentos. 

Aos relatórios de análise de desempenho são estudados pela Engenharia de 

Manutenção, que em função das necessidades da empresa, orienta a alocução dos recursos da 

Manutenção, isto é, mão-de-obra, materiais e equipamentos, e o seu desenvolvimento 

mediante modernização dos seus equipamentos e materiais, treinamento, etc., e ainda, 

promove a atualização da manutenção preventiva, a renovação do equipamento, reformas etc. 

Do programa de manutenção preventiva, o planejamento emite as Ordens de Serviço, de 

execução e inspeção, processando-as conforme a rotina apresentada. 

A inspeção executa os serviços determinados pela Programação de Inspeção para 

Manutenção Preventiva, tanto em equipamentos parados como em funcionamento, utilizando-

se dos sentidos e dos instrumentos de medição. 

Quanto os dados de inspeção estão dentro dos parâmetros normais, a O.S. de 

inspeção é encerrada sem comentários adicionais. Mas no caso dos dados estarem fora dos 

parâmetros normais são feitos os devidos comentários, e emitidas as Requisições de Serviço 
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para correções necessárias das irregularidades, mesmo quando se refiram a itens não previstos 

na rotina de inspeção. A inspeção também atua no sentido de aprovação dos serviços 

executados pela manutenção, seja no campo, seja nas oficinas, e tanto pode ser durante a 

execução, como ao término. 

 

5.1. Controle técnico e administrativo 

Tendo-se as informações baseadas nas Requisições de Serviço encerradas, nas 

despesas contabilizadas, nos relatórios de produção, no orçamento anual da empresa, e outras 

fontes de informação, a rotina de controle compreende: 

a) O estabelecimento dos padrões, tais como: 

• Tempos padrões de execução 

• Orçamentos 

• Custo mensal de manutenção 

• Padrões de execução 

• Períodos do programa de manutenção preventiva 

• Prazos de entrega dos serviços 

• Quadro de pessoal da manutenção 

• Consumo de material 

• Horas não trabalhadas 

• Serviços pendentes 

• Incidência de serviços de alta prioridade 

• Horas extras 

• Incidência de custos nos equipamentos 

b) A avaliação de desempenho de: 
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• Equipamentos, em termos de manutenção, consumo de energia e outros insumos, paradas 

de emergência, produtividade, ponto de obsolescência, etc. 

• Das equipes de manutenção. 

• Da Manutenção como um todo, em relação aos objetivos da empresa. 

c) À análise dos desvios do desempenho em relação aos padrões, estabelecendo um 

diagnostico do desempenho técnico e administrativo da Manutenção, como base para a 

tomada de decisão em todos os níveis. 

Para que o controle possa ser exercido, deve existir uma estrutura de suporte 

administrativo, para o manuseio das informações, cálculo elaboração de relatórios e arquivo. 

Como já foi citado, o fator tempo de processamento para o estabelecimento dos diagnósticos e 

a confiabilidade das informações, são fundamentais para o processo decisório. Podemos 

lembrar ainda, que o detalhamento para os vários níveis da Manutenção, deve ser bem 

projetado de modo que cada nível de decisão tenha as informações estritamente necessárias, 

de modo que a decisão seja rápida e precisa. 

 

5.2. Administração e organização da manutenção 

Toda e qualquer fábrica ou instalação industrial, precisa de vários meios que 

permitam a produção; tais meios podem ser simples tesouras e agulhas ou mesmo um par de 

agulhas e novelos de lã, assim como conjuntos de alta complexidade, abrangendo máquinas 

automáticas, equipamentos simples como bombas e ventiladores até conjuntos operando em 

tandem44 e produzindo artigos dos mais complexos possíveis. Entretanto, em todos os casos 

aparece o problema do desgaste, enguiços, quebras, fraturas e mais uma parafernália de 

acidentes e incidentes que se observam durante a produção. Assim como uma simples tesoura 

precisa de ser reparada de tempos em tempos, já que o corte e perdido com a seqüência de 

operações, as máquinas complexas apresentam desgaste assemelhado, exigindo reparos e 

consertos em períodos que variam de conformidade com o equipamento, utilização, material 

sendo processado etc. Por tais motivos, toda atividade produtiva exige uma certa manutenção, 

sem o que a produção entra em colapso. 

                                                           
44 Forma de disposição dos equipamentos nas instalações industriais que permite a entrada de um ou outro na 
operação quando necessário. 
 



105 

Com o desenvolvimento tecnológico as máquinas foram se tornando cada vez 

mais rápidas, mais complexas, mais leves e com as conseqüentes deficiências, tais como fator 

de segurança menor, necessidade de matéria prima com padrão de qualidade mais elevado, 

operadores melhor preparados e mais uma série de fatores que tomam tais máquinas cada vez 

mais dependentes de uma manutenção eficiente e adequada. 

Entretanto, a manutenção por si só nada representa, uma vez que não produz 

artigos ou peças, mas sim serviços. Tais serviços são prestados no âmbito interno da 

instalação, mas seja como for, são somente serviços, que tem o seu custo aumentado à medida 

que a complexidade do maquinário aumenta, sem fornecer aquilo que a instalação pretende 

produzir e vender. Para os envolvidos com a produção, assim como para os envolvidos em 

cálculos econômicos e financeiros, aparece tão somente uma despesa, qual seja o custo da 

manutenção. Tal custo é combatido, visando-se sempre diminuí-lo ao mínimo possível, sem 

observar as conseqüências de tal diminuição. Normalmente, a manutenção e chamada para 

reparar um equipamento que se quebrou. As causas e origens da quebra são sempre atribuídas 

a fatores fortuitos ou erro do operador ou do material e o que interessa e consertar o quanto 

antes para que a produção não seja interrompida. 

Para que a operação da instalação seja harmoniosa, os departamentos ou divisões 

indicados devem ter, cada uma delas, o seu campo de atuação bem delimitado. Obviamente, 

haverá superposição de duas ou mais funções. Embora o interesse seja a Produção, a mesma 

depende da atuação dos demais departamentos. No caso particular, há necessidade imperiosa 

de um entrosamento completo entre a Produção e a Manutenção. Quando existe tal 

entrosamento, as paradas para manutenção são programadas de maneira adequada, com 

benefícios para a operação da instalação inteira e os custos são diminuídos de maneira 

apreciável. 

Numa instalação qualquer, por pequena que seja, existe um núcleo central que 

trata do planejamento, núcleo esse que pode ser constituído por uma única pessoa ou por um 

conjunto de indivíduos, mas em qualquer caso existe um planejamento que visa atingir 

determinadas metas ou determinadas finalidades. Obviamente, o funcionamento do sistema 

dependerá do gerenciamento do planejado, visando corrigir os desvios de percurso mediante 

providencias adequadas. 
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5.2.1. Diagrama esquemático do planejamento centralizado 

As funções da manutenção e a sua importância são percebidas imediatamente 

quando um equipamento falha. Considerando a manutenção como responsável pela instalação 

de maneira global, abrangendo o fornecimento de luz, água e ventilação alem do maquinário e 

equipamento, uma falha e percebida imediatamente. É algo como o serviço doméstico, 

quando bem executado ninguém o vê nem o percebe. Entretanto, caso não seja feito, haverá 

um verdadeiro caos. Claro que a complexidade e os problemas de manutenção aumentam em 

proporção muito maior que o número de funcionarias, aumentando ainda mais rapidamente 

com a complexidade da instalação. Uma indústria com dez funcionários tem problemas 

desprezíveis quando comparados com os de uma indústria com um mil funcionários. Alem do 

mais, quando a instalação é total ou parcialmente automatizada, os problemas de manutenção 

aumentam enormemente, exigindo pessoal qualificado e treinado, além de uma organização 

impensável numa instalação clássica. 

Pelos motivos expostos, complexidade do equipamento, automação, etc., os custos 

de manutenção nas indústrias que se desenvolveram tecnologicamente cresceram de maneira 

alarmante nos últimos anos, o que levou os responsáveis pelas instalações a prestarem atenção 

muito maior a uma atividade que era considerada como secundaria. Quando tais empresas 

estudaram o problema, verificaram que seria totalmente inviável tentar reduzir os custos de 

manutenção. Caso o fizessem, a produção certamente seria prejudicada e, com isso, os 

resultados econômicos estariam comprometidos. Trataram, então, de elaborar um plano, 

através do qual os aumentos dos “custos" implicariam em atitudes absolutamente 

imprescindíveis e que a manutenção deveria ser administrada e gerenciada com muito maior 

atenção e cuidado que até o momento onde a tendência foi verificada. 

Diante dos fatos descritos, a Direção da empresa coloca o Gerente ou 

Superintendente de Manutenção diante da pergunta: Quanto o crescimento corresponde à 

realidade e não a um simples desejo da Manutenção de crescer, aumentando com isso seu 

prestígio. Para uma resposta adequada às necessidades reais da empresa, é preciso que sejam 

estudadas e verificadas algumas questões. A organização e gerenciamento da manutenção 

devem ter em vista questões como as seguintes: 

• As metas e objetivos da empresa; 
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• O tamanho da empresa e suas instalações e a amplitude da manutenção que é mais 

adequada em função desses dados; 

• A tendência da empresa é crescer, existência no quadro atual de funcionários, elementos 

em número suficiente para atender as necessidades atuais e as previstas no futuro próximo; 

• O pessoal possui o preparo adequado ao desempenho pretendido; 

• A manutenção deve ser considerada como uma atividade que mantém o equipamento em 

condições evitando falhas. É muito mais racional controlar com rigor antes do 

aparecimento de falha e as conseqüentes interrupções da produção que depois que as 

mesmas ocorram; 

• O padrão de qualidade estabelecido para os produtos e qual o padrão pretendido. 

Normalmente a Administração de uma instalação genérica da à manutenção uma 

importância secundaria, mesmo com todos os gastos e despesas que a mesma acarreta Como 

já foi dito, e considerada como um "mal necessário". Tal consideração e devida, 

possivelmente, aos processos inadequados utilizados para a avaliação dos custos industriais, 

onde são utilizadas porcentagens de cada atividade ou medições inadequadas de eficiência 

Normalmente, quando e utilizada a medida em porcentagem, a manutenção aparece como 

uma fração desprezível em relação ao total de faturamento dos produtos e, por tal motivo, e 

considerada como uma perda suportável ou admissível. 

Com relação à eficiência, quando os reparos são de monta e executados com 

rapidez, a produção sofre interrupção ligeira e a manutenção e considerada eficiente. Com 

isso, fica mascarada uma situação altamente ineficiente que corresponde à grande maioria dos 

serviços digamos, rotineiros, que são executados em cerca 90% das atividades de manutenção. 

Em base e tais fatores, ha necessidade de executar modificações nos sistemas vigentes, 

procurando atingir uma eficiência permanentemente no máximo das possibilidades da 

instalação. Inclusive, na contabilização das despesas, os custos de manutenção são levados em 

consideração como tais, sem relaciona-los com as vantagens que são obtidas globalmente 

devidas à atuação de uma manutenção eficiente e bem organizada. 

Para modificar o conceito que a alta administração tem da manutenção, há 

necessidade de implantar um método de gerenciamento e controle que permita transformar 

uma atividade considerada como despesa numa atividade que forneça lucros, no sentido 
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amplo do termo. O problema passa a ser, então, um problema de organizar e gerenciar um 

grupo de indivíduos que se propõe a executar determinados serviços, utilizando técnicas, 

métodos, ferramentas e acessórios modernos, visando a obtenção de Lucros" numa instalação 

considerada como conjunto harmonioso e operando, tendo em vista uma finalidade comum. 

Para que isso seja conseguido, ha necessidade de apoio pleno da alta direção da empresa, uma 

vez que existem investimentos e despesas iniciais com a implantação de uma organização apta 

a fornecer resultados altamente positivos. 

A organização na manutenção deve ser baseada primordialmente num plano bem 

elaborado, estudado com grande cuidado e objetividade e que leva em consideração todos os 

elementos da instalação, ate os mínimos detalhes da organização e da metodologia que e 

empregada, visando a obtenção de lucro. Para tal, e importante não somente reduzir os custos, 

mas o que mais importante, realiza-los da maneira mais eficiente. Preferível obter um lucro 

sobre uma despesa de cem que não obter lucro algum numa despesa de cinqüenta. Por tais 

motivos, o estabelecimento do plano para a organização e gerenciamento da manutenção deve 

ser elaborado mediante estudos cuidadosos que, como a manutenção abrange toda a 

instalação, deve atender as necessidades de todos os departamentos, seções e divisões de toda 

a fábrica. Por isso, os envolvidos com a chefia dos outros departamentos ou seções devem 

contribuir e colaborar, inclusive a alta direção, uma vez que a operação deve ser Integrada, 

abrangendo todos os componentes da instalação, que deve ser considerada como uma unidade 

funcionando harmoniosamente e de maneira global. 

Quando todos os envolvidos engenheiros da fabrica, gerentes de vendas e de 

compras, responsável pelas relações industriais, gerente de produção, alta administração da 

empresa, gerente de manutenção e seus supervisores, decidem-se a atingir o objetivo de obter 

a otimização dos custos e desempenho da manutenção, tomasse perfeitamente possível 

transformar uma atividade que custa. Numa atividade de fornecer “lucros”. 

A obtenção de uma operação otimizada do departamento e manutenção, cuja 

atuação e desempenho sejam realmente satisfatórios, exige que sejam satisfeitas as condições 

seguintes: 

a) A organização deve possuir pessoal habilitado e treinado, apresentar campos externos e 

internos de autoridade bem estabelecidas, com definição clara entre as responsabilidades e 

autoridade de cada envolvido no assunto. O gerenciamento deve observar que e essencial 
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estabelecer a execução das atividades necessárias de maneira harmônica, no momento 

adequado e com custos minimizados a par de maximizações dos resultados; 

b) Um fator de importância capital ao bom gerenciamento da manutenção e a fixação do 

tempo, período e prazo de execução de um serviço qualquer para que a manutenção seja, 

realmente, eficiente. O planejamento da manutenção deve especificar, com clareza, a 

prioridade dos serviços, especificação do serviço a ser executado com a clareza necessária 

e suficiente para que não pairem dúvidas com relação à atuação de quem vai executa-lo, o 

quando e quais os dispositivos, ferramentas, materiais e acessórios são necessários para 

que o trabalho seja realizado no prazo previsto, e informado os demais departamentos; 

c) A coordenação dos homens, materiais, ferramentas, acessórios, etc., é essencial para que os 

serviços sejam executados no local predeterminado, na hora que foram programados, com 

todos os recursos necessários a fim de que os serviços sejam executados em tempo hábil, 

para o que todas as providências devem ser tomadas a priori de maneira que toda a 

atividade da manutenção seja exercida no momento previsto e programado; 

d) Essencial que a gerência de manutenção planeje e ponha em execução um processo 

adequado de controle das atividades de seu departamento. Tais controles devem permitir 

verificar não somente a execução, mas ainda o andamento dos serviços que foram 

programados, como conter dados que permitam verificar a performance e eficiência das 

equipes e também, o que é muito importante, se os mesmos foram executados na hora 

prevista e dentro do prazo programado. A documentação deve fornecer dados 

suficientemente detalhados para permitir que a gerência possa verificar os custos e, 

concomitantemente, controlar o como a contabilidade os está lançando. A principal 

finalidade e verificar efetivamente o que esta acontecendo, para que as bases sejam 

objetivas e não programadas em conceitos subjetivos ou na sensibilidade de cada pessoa; 

e) É preciso ficar bem claro que, quando uma instalação possui um departamento, divisão ou 

seção de manutenção bem organizada e eficiente, a própria manutenção dá origem a lucros 

que normalmente não são contabilizados e que dificilmente poderão sê-lo caso não exista 

uma organização e administração muito eficiente. Tal lucro advém da meta primordial que 

consiste em conservar o equipamento em excelentes condições durante o tempo mais longo 

possível, aumentar tanto quanto possível a vida útil de cada peça de equipamento, 

diminuição ou eliminação dos defeitos, falhas e quebras devido ao funcionamento 

inadequado dos mesmos; 
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f) O fator mais importante na eficiência de uma atividade qualquer é o preparo, treinamento 

do pessoal envolvido em tal atividade e, principalmente a motivação. Tal fator e 

normalmente esquecido ou ignorado, principalmente nas empresas genuinamente 

brasileira. É fato comum a alta direção adquirir, a custos elevados, equipamentos, 

ferramentas e instrumentos altamente sofisticados e envia-los a determinados 

departamentos. Os responsáveis pelo departamento normalmente encaminham tais 

dispositivos a seus subalternos, esquecendo-se que os que vão operá-lo precisam, em 

primeiro lugar, ter o preparo mínimo necessário para tal e, em segundo ser treinados. 

 

5.3. Organização de um sistema de manutenção 

Para que numa empresa qualquer uma determinada função seja exercida com a 

necessária eficiência, o controle desta função tem necessariamente de ser exercido por meio 

de uma organização fixada pela própria função. A organização é feita de conformidade com 

as metas, objetivos e atitudes da direção geral ou então implantada segundo necessidades que 

se apresentaram. Seja como for, a manutenção deve prestar serviços e, para tal, há 

necessidade de uma certa organização. 

Observe-se que qualquer tipo de organização pode prestar serviços satisfatórios, 

inexistindo uma organização que seja melhor que a outra, uma vez que existem vários fatores 

envolvidos, como tipo de instalação, equipamentos utilizados, produto em fabricação, etc., 

havendo sempre possibilidades de melhorar a organização e, com tal melhora obter serviços 

mais eficientes e a custo menor. Além do mais, as instalações industriais estão evoluindo 

constantemente, sendo comum modificações periódicas na instalação, através da operação de 

equipamentos novos e mais modernos, alterações dos materiais utilizados, alterações nos 

produtos fabricados, etc., sendo essencial que a manutenção se adapte a essas mudanças sem 

diminuir a sua eficiência e sem aumentar os custos. 

Evidentemente, há necessidade de estabelecer, de maneira clara e insofismável e 

como primeiro passo, quais são os objetivos, os princípios e qual a filosofia que será adotada 

em função das atividades que caberão à manutenção para, depois disso, cogitar o como 

organizar. Obviamente, é inútil tentar organizar uma atividade sem que sejam, a priori, 

estabelecidas finalidades, objetivos e princípios que nortearão a mesma. 



111 

Uma vez estabelecidos com clareza esses itens, cabe o passo seguinte que consiste 

em fixar não somente a responsabilidade, mas ainda o campo de competência ou autoridade 

de cada degrau dos diversos indivíduos envolvidos nos diferentes estágios, ou escalões das 

atividades estabelecidas. Observe-se que, no caso geral, os envolvidos com a manutenção 

costumam classifica-la em diversos, tipos, como manutenção de rotina, manutenção corretiva, 

Manutenção periódica e mais uma serie de denominações que indicam aproximadamente o 

que se passa. Assim sendo, a manutenção de rotina consiste em verificar e completar o nível 

de lubrificante, a corretivo em reparar ou eliminar um enguiço que apareceu de maneira 

inesperada (correia quebrada, eixo engripado, etc.) e a manutenção periódica nada mais é que 

a parada do equipamento para verificação do estado de seus componentes. Tal subdivisão 

cabe, no nosso estudo, como manutenção em nível 1, nível 11 e a manutenção preditiva 

(também chamada preventiva por alguns autores) designada como em nível 111. 

Em qualquer caso, a manutenção tem como finalidade procurar conservar o 

equipamento, maquinário, instrumentos e eventualmente prédios e fornecimento de utilidades 

em condições satisfatórias, para permitir a fabricação de artigos ou produtos cujo resultado 

final nada mais e que o lucro proveniente do trabalho executado. O lucro pode ser aumentado 

mediante uma diminuição dos custos e, nesse particular, as funções da manutenção exigem 

um controle e gerenciamento que torne seus custos o mínimo possível, fornecendo o máximo 

de eficiência. Com isso, o resultado global será altamente positivo, funcionando a instalação 

inteira de maneira satisfatória. 

É importante ter em mente que praticamente todos os princípios e métodos 

gerenciais tem aplicação no caso de um departamento de manutenção. No caso brasileiro, a 

gerência ou o gerenciamento da manutenção é atividade considerada como irrelevante, não só 

pela pouca atenção que a alta direção da empresa presta a esta atividade como também pela 

idéia de que o importante é reparar a máquina ou equipamento, pouco importando o que fazer, 

uma vez que os custos de manutenção são diluídos dentro do item classificado como 

"despesas gerais", principalmente em tempos de grande atividade econômica. No caso de 

aparecerem crises ou o mercado não reagir como previsto aquilo que não foi feito na época de 

fartura torna-se um fardo elevadíssimo durante as crises. 

Dada a pouca atenção que a direção geral das empresas dão a manutenção, a 

mesma constitua o departamento mais ineficiente de praticamente todas as empresas. 

Entretanto, tal ineficiência não é necessária, uma vez que um departamento de manutenção 
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bem organizado pode apresentar uma eficiência que supera a dos demais. Isto porque em 

praticamente todos os departamentos da manutenção existem vários desperdícios que podem e 

devem ser eliminados. Isto é conseguido somente através de uma administração racional e 

baseada em fundamentos bem estabelecidos e descritas anteriormente. 

A finalidade precípua da manutenção é conservar os equipamentos e máquinas em 

condições satisfatórias de operação e as suas atividades cobrem uma faixa bastante ampla de 

funções. Como todo equipamento apresenta desgaste, tal desgaste leva, invariavelmente, ao 

rompimento ou quebra de um ou mais componentes. Quando isto acontece aparece a 

necessidade de realizar um conserto, consubstanciado na substituição do componente, ou 

componentes defeituosos. 

Os estudos e as observações de varias especialistas que se ocupam de problemas 

ligados ao gerenciamento e a organização da manutenção mostram alguns aspectos 

fundamentais que o sistema de gerenciamento deve considerar. 

• Fixação da política e dos objetivos da manutenção; 

• Estabelecimento dos graus de autoridade e responsabilidade de cada estágio ou degrau; 

• Organograma detalhado, especificando através de manual as finalidades da organização e 

os diversos estágios ou degraus; 

• Elaboração de planejamento de ação e distribuição aos envolvidos de tais planos; 

• Treinamento e instrução adequada do pessoal de manutenção, contratando especialistas 

estranhos aos quadros da empresa, se for o caso; 

• Obter, junto a alta administração ou junto a quem de direito, os recursos necessários para a 

implantação do sistema, tanto em termos de espaço físico de equipamentos, máquinas, 

acessórios, etc.; 

• Fixar, possivelmente com a colaboração do pessoal da contabilidade, procedimentos 

contábeis que permitam controlar os custos de maneira eficiente e segura; 

• Desenvolver sistema de ficharia, pastas ou outro qualquer onde cada peça de equipamento 

tenha o seu histórico completo, da aquisição até a época presente; 
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• Desenvolver um método ou processo qualquer que permita a análise visando verificar a 

eficiência e o desempenho; 

O estabelecimento dos princípios mencionados, somados a sua aplicação num 

ambiente satisfatório de trabalho, fornece resultados que podem perfeitamente ser previstos. 

Com isto fica estabelecido que a melhoria do processo ou procedimento de manutenção e um 

caso de gerenciamento, que deve ser baseado num processo equilibrado e orientado por 

princípios e filosofias eminentemente gerenciais. Sem isto, o melhor conjunto de ferramentas, 

dispositivos, acessórios operando associados a melhor técnica e aos melhores métodos 

redonda em custos elevados e em ciência reduzida. 

No estabelecimento e implantação de uma gerência de manutenção o responsável 

deve estudar cuidadosamente os seguintes itens, essenciais a obtenção de resultados 

satisfatórios: 

• Organização planejada de maneira adequada, contando com pessoal devidamente 

habilitado e treinado e composta de elementos competentes aptos a trabalhar de maneira 

harmônica. Tal fator é um dos mais importantes e dos mais difíceis de conseguir. 

• Quais as providências e quais os procedimentos para conseguir resultados ótimos que 

significam a obtenção de serviços de qualidade amplamente satisfatória, executados nos 

prazos certos e com custos adequados a todos os fatores econômicos envolvidos. 

• Como estabelecer um sistema que permita fornecer, de maneira clara, informações 

suficientemente completas para que os cálculos dos custos sejam confiáveis e objetivos. 

• Quais serão os procedimentos adequados para controle e alocação do pessoal, verificação 

do trabalho dos elementos de maneira individual e avaliação dos resultados. 

• Qual o método e como compatibilizar o treinamento e aperfeiçoamento do pessoal, 

principalmente supervisores e executores altamente especializados em técnicas modernas, 

sem prejudicar a execução dos serviços de manutenção. 

• Há necessidade de manter o pessoal que executa os serviços de manutenção trabalhando 

dentro de padrões de segurança tão completo quanto possível. Por tal motivo, a 

manutenção deve dispor de dispositivos adequados para os trabalhos que são executados, 

de modo que o nível de acidentes seja mantido em valores tão próximos do zero quanto as 

condições o permitam. 
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• Deve ser desenvolvido um método ou processo que permita determinar a qualidade dos 

serviços que a manutenção esta prestando, mediante o estabelecimento de padrões de 

qualidade que envolvam não somente os resultados finais dos serviços como ainda o 

desempenho dos constituintes das equipes de manutenção. 

Os itens ou parâmetros acima constituem o conjunto que forma a atuação da 

manutenção através de seu pessoal. Em base aos mesmos, deve ser erigida uma organização 

que se baseie em princípios gerais de administração e gerenciamento. Para a ereção de tal 

organização, e preciso inicialmente estabelecer quais as responsabilidades e qual a situação de 

manutenção dentro do quadro organizacional da própria empresa. De posse de tais dados e 

que e possível proceder a uma organização satisfatória. Existem alguns princípios 

fundamentais que, se obedecidos, darão origem a uma organização satisfatória. Tais 

princípios são vários e, entre eles podemos citar os seguintes: 

a) Cada departamento, seção ou divisão da instalação deve ter um responsável pela atuação 

em toda a área circunscrita à divisão. Não há outra possibilidade de obter uma tomada de 

satisfações nem orientação coordenada caso não seja assim feito. 

b) A responsabilidade de cada seção, ou ares, deve ser bem delimitada, assim como as 

atividades de cada responsável deve ser especificada com clareza, preferivelmente por 

escrito. 

c) Cada seção, ou área, deve contar com pessoal suficiente e dotada de ferramentas, 

acessórios e dispositivos necessários a execução dos serviços que lhe estão afetos. 

d) As obrigações, responsabilidades e autoria de cada cargo deve ser estabelecida claramente 

e atribuídas por escrito visando: 

 Circunscrever e delimitar as áreas de autoridade e responsabilidade. 

 Instruir os operadores e supervisores com relação às suas funções, obrigações e 

autoridade, orientando os adequadamente para evitar choques; 

 Permitir uma seleção de pessoal de maneira objetiva, tornando possível uma 

avaliação dos cargos, assim como auxiliar a aplicação de uma política salarial 

satisfatória. 
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e) Os cargos burocráticos administrativos/destinados a supervisão das equipes, devem ser 

estabelecidos em base a natureza das funções que cada elemento exerce em cada seção, e 

do número de seções ou departamentos abrangido pela equipe. 

f) As funções assemelhadas devem, sempre que possível, ser agrupadas, permitindo um 

controle das tarefas executadas. 

g) Sempre que possível, deve ser delegada responsabilidade especifica ao operador do nível 

mais baixo. 

h) Como não poderia deixar de ser, a autoridade delegada e cada indivíduo é diretamente 

proporcional à responsabilidade que e atribuída ao mesmo. 

i) No caso de impasse ou falta de orientação, a decisão é tomada pelo ocupante de um cargo 

cuja autoridade apresente o grau adequado à situação em pauta. 

j) Os processos que foram estabelecidos para controle e avaliação das atividades de cada 

componente das equipes de manutenção, devem ser distribuídas por escrito, para que o 

trabalho de cada elemento seja orientado de maneira adequada e tender a manter a atuação 

na direção correta, evitando perdas inúteis de tempo e a tomada inadequada de atitudes ou 

posições. 

k) Nas instalações de pequeno porte, os encarregados e envolvidos na manutenção fazem 

praticamente tudo, executando os serviços que aparecerem. Quando a instalação é grande, 

aparecem serviços que exigem especialização, como é o caso de instrumentistas de 

aparelhos elétricos, de sistemas pneumáticos, eletricistas de motores, chaves, fiação, etc., 

assim como consertadores de prensas, tubulações, etc. Uma organização adequada procura, 

sempre que possível, evitar que um executor permaneça por período excessivo numa 

determinada função. Caso tal se de este executor em particular recusar-se-á no futuro a 

apertar o parafuso de uma caldeira porque e um mecânico de prensas e vice-versa. A 

solução ideal consiste em fazer um rodízio entre os executores. 

Os itens mencionados constituem um conjunto de parâmetros que servem como 

guia ou orientação para o estabelecimento de uma organização do departamento de 

manutenção. Observa-se, no entanto, que a maioria das instalações industriais já possui tal 

departamento, geralmente operando em condições precárias, mas que de uma forma ou outra 

está conseguindo cumprir suas funções. 
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Embora exista uma despesa elevada, desperdício excessivo com custos elevados, a 

função existe e esta sendo cumprida. Constitui, por tais motivos, um problema bastante 

delicado e de solução complexa alterar a situação atual, introduzindo uma organização 

desconhecida até então, com os controles e sistemas de avaliação esboçadas anteriormente. 

Entretanto, esta alteração é essencial para que a manutenção se transforme numa atividade 

lucrativa a partir de uma atividade onde são gerados única e exclusivamente custos elevados 

devido a ineficiência, desorganização e falta de motivação. 

Para tal, há a necessidade premente de alterar a situação mediante uma 

reorganização das atividades baseadas numa filosofia diversa da vigente. Verificaremos a 

seguir quais os fundamentos de uma filosofia que tome a manutenção uma atividade integrada 

e coordenada com todas as atividades existentes da instalação industrial, permitindo que o 

conjunto funcione harmoniosamente e de maneira global. 

De maneira geral, a organização do Departamento de Manutenção como entidade 

e executada pelo responsável pelo setor e de conformidade com a orientação estabelecida pela 

direção geral. Evidentemente a organização deve ter como escopo a prestação de serviços 

com alta eficiência, custos reduzidos e qualidade elevada quando atua, além de possibilitar um 

controle amplo sobre materiais, ferramentas, dispositivos, planejamento do pessoal para evitar 

tempo ocioso e demais exigências de uma organização tão próxima do perfeito quanto 

possível. 

Seja qual for a concepção utilizada para a organização do setor, atender 

necessidades ou em base a uma filosofia pré-estabelecida, e possível conseguir resultados 

satisfatórios. Entretanto, quando a organização tem uma filosofia geral implantada na 

instalação, o controle e os resultados finais são geralmente superiores. É, em todo caso, muito 

importante saber que não existe uma organização melhor que a outra, uma vez que a 

organização deve ser elaborada e desenvolvida face às características da fábrica ou instalação. 

Em muitos casos a falta total de organização pode oferecer resultados muito superiores, tanto 

em eficiência quanto em custos operacionais. 

 

5.4. A importância da comunicação na manutenção 

A OS (ordem de serviço) é historicamente o principal veículo de comunicação 

entre a operação e a manutenção, podendo ser desde um simples impresso relacionando um 
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serviço como também uma base para registro das informações de manutenção no histórico dos 

equipamentos e instalações. As comunicações devem ser imediatas, claras e concisas 

principalmente na ocorrência de emergências e urgências denominadas como prioridade 1 e 2 

respectivamente. 

No caso geral, as comunicações obedecem a uma ordem análoga à existente no 

meio militar, ou seja, o superior hierárquico é que emite ordens a seus subordinados. 

Entretanto, para maior eficiência, as comunicações devem atingir a todos os envolvidos, 

podendo ser emitidas por praticamente qualquer um dos ocupantes da escala hierárquica. Caso 

um supervisor observe algo estranho num equipamento qualquer e elimine a anomalia, tal fato 

deve ser comunicado imediatamente a toda a cadeia de envolvidos. Com isso os processos e 

"descobertas" passam a ter efeito imediato, independentemente dos processos burocráticos e 

papéis distribuídos tão a gosto de muitos elementos. 

A integração da função Manutenção ao sistema produtivo, exige uma adequação 

contínua do processo de comunicação entre as várias áreas ou unidades de produção, a falta 

desta comunicação ou a deficiência não podem causar acidentes de grande monta 

considerando possíveis perdas de processo, lucro cessante, risco de acidente aos profissionais 

envolvidos com os equipamentos ou ainda riscos de agressão ao meio ambiente. A instalação 

deve funcionar como um todo harmônico, onde cada nível hierárquico deve operar de comum 

acordo com os demais. 

 

 



118 



119 

 

 

 

CAPÍTULO – IV 

O treinamento a distância e o e-learning 

 

1. O poder da internet frente ao panorama mundial de comunicação 

Há muita polêmica com relação à data de nascimento da Internet, mas um 

consenso, geralmente aceito nos últimos anos, diz que ela realmente começou em 1o de 

janeiro de 1983, quando o protocolo de comunicação da rede da Agência de Projetos de 

Pesquisas Avançadas (Arpanet) foi mudado para o TCP/IP, ainda hoje utilizado, que 

possibilita a comunicação entre computadores de tecnologias diferentes por meio de pacotes 

padronizados de informações. 

Outras datas também discutidas são a criação da rede Arpanet em 1969 ou o início 

da exploração comercial da Internet, possível após a criação, em 1982, do Mosaic, primeiro 

navegador de hipertexto com interface gráfica agradável, que possibilitou a multiplicação do 

uso da rede internet. De pouco mais de 1000 servidores e algumas centenas de milhares de 

usuários em 1983, para mais de 160 milhões de servidores e quase 1 bilhão de usuários 

atualmente, a Internet passou a ser parte integrante da vida diária das pessoas e transformou a 

maneira como trabalhamos, nos comunicamos, nos divertimos e como estudamos45. 

 

2. O uso do e-learning como uma forma de treinamento 

Podemos constatar de que, nos últimos anos, com a disponibilização de 

ferramentas tecnológicas, em um avanço exponencial, e um número cada vez maior de 

recursos e modelos informatizados, o ensino a distância assumiu um papel importante no 

                                                           
45 ROSSI, José Luiz, em entrevista para Revista Classe número 97, ano XVIII/2003. 
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desenvolvimento educacional e, em especial, na atualização profissional nas empresas, isso 

visto tanto pelos lado dos dirigentes da empresa como pelos profissionais operacionais. Dados 

recentes mostram que o segmento, representado por sistemas de aprendizagem interativa por 

computadores e outros meios eletrônicos de comunicação, vem apresentando altas taxas de 

crescimento nos últimos anos. Só na América Latina, os investimentos na área alcançaram 

marcas astronômicas nos últimos 2 anos, no Brasil, no ano de 2003 o e-learning deve 

apresentar um crescimento de cerca de 266% em relação a 2001, de acordo com uma pesquisa 

recente do IDC Brasil46. 

É notável nos dias de hoje as facilidades de comunicação com uma grande 

variedade de recursos multimídia e informática, com acesso a uma infinidade de informações 

disponível na grande rede Web e, principalmente, com uma relação entre custo e benefício 

bastante atrativa para os usuários, mesmo em regiões de pequeno poder aquisitivo, levaram 

então o e-learning a ser oferecido por diversas instituições, bem como a ser escolhido como 

ferramenta básica para o aperfeiçoamento especialização dos profissionais nas empresas. 

Inclusive, algumas empresas criaram suas próprias Universidades Corporativas em uma 

virtualização dos treinamentos, reciclagem, adaptação e até integração dos seus funcionários 

como será visto com mais profundidade no capítulo V. 

Com vista no descrito sobre o e-learning, convém salientar que está técnica de 

aprendizado não pode ser tomada, como em vem ocorrendo em diversos outros segmentos 

onde o espaço Web foi utilizado como solução única, como uma técnica educacional 

completa, e menos ainda capaz de substituir todas as outras formas tradicionais de ensino 

existentes. 

Podemos observar que os programas e as ferramentas utilizadas no 

desenvolvimento do e-learning partem de um pressuposto de homogeneidade entre os 

profissionais, ou seja, os conteúdos pressupõem que todos os participantes, em princípio, 

interagirão da mesma forma, com as mesmas capacidades, competências e, principalmente, 

necessidades. Embora os resultados alcançados nos programas sejam satisfatórios, eles só 

podem ser considerados focados de forma abrangente nos profissionais se incluírem uma 

parcela significativa de aulas presenciais em sua carga horária, onde cada aluno, com suas 

particularidade, terá a plena condição de concretizar o seu aperfeiçoamento. 

                                                           
46 A IDC Brasil é subsidiária da International Data Corporation (IDC), líder mundial em informações sobre 
mercados de Tecnologia da Informação e de Telecomunicações. 
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Olhando para lado financeiro do treinamento a distância relacionando o 

investimento o retorno e o risco, este risco aumenta demasiadamente se investir numa 

tecnologia inadequada, o segredo é projetar a arquitetura do sistema para toda a empresa. É 

preciso partir de um modelo geral do negócio e ter um rumo bem definido. 

Em recente visita ao Brasil, o professor doutor Wilhelm-August Scheer47 apontou 

a importância da realização de debates entre os participantes de cursos e os detentores de 

conhecimentos teóricos e, principalmente, práticos. A discussão de casos, de experiências 

pessoais vividas, de experiências internacionais, de culturas diferentes (bastante freqüente no 

Brasil), enriquecem o desenvolvimento individual e coletivo dos participantes. Não há como a 

máquina substituir o homem, pois lhe falta a subjetividade no relacionamento, as emoções. 

Com certeza, o e-learning nos alimenta, com muita propriedade, com uma grande 

quantidade de informações de forma rápida e abrangente. As vastas bibliotecas, os sistemas de 

busca, as teleconferências, as vídeo-conferências, os chats e os fóruns de debates são algumas 

ferramentas das mais eficazes para ampliar os nossos conhecimentos e desenvolver as nossas 

idéias, mas na nossa formação e no nosso desenvolvimento pessoal e profissional, não nos 

parece possível prescindir da figura do mestre, daquele que efetivamente transmite as 

informações e ajuda a interpretá-las conforme as necessidades de cada aluno, aquele que 

desperta o interesse para que olhemos os fatos de vários ângulos e nos motive a nos 

aprofundar cada vez mais na construção do saber de nossas necessidades pessoais e 

profissionais. 

Segundo Kelber48, a importância do e-learning, não pode deixar de expressar a 

convicção sobre a necessidade do uso do puro e-learning. Além do conteúdo, é preciso dar 

extrema importância à parte pedagógica resultando, assim, numa transmissão de 

conhecimentos que, efetivamente, está no foco do aluno. 

 

3. Os caminhos que levam e-learning para o futuro 

Em uma primeira instância pode-se afirmar que o e-learning trata de vários 

processos diferentes de negócios, aceleração e transferência de conhecimentos, unindo grupos 

de pessoas diferentes para interagirem e se comunicarem entre si, passando a informação 

                                                           
47 SCHEER, Wilhelm-August. Reitor do Institute of Information System, da Univeridade Saarland, na Alemanha 
48 Dieter Kelber é diretor e professor do IADI - Instituto Avançado de Desenvolvimento Intelectual 



122 

correta para as pessoas certas, na hora certa, no formato certo, podendo ser visto como algo 

além de um simples treinamento. 

O software aplicado no e-learning é o principal meio de capacitação para novas 

formas de aprendizagem, colaboração e participação, com o software adequado e a internet, 

encontramos inúmeras formas de capacitação e preparação dos profissionais. 

É do conhecimento de todos de que tempos atrás os processos de realização de 

negócios eram diferentes. Hoje em dia geralmente ocorre: lançamento de produtos novos, 

software, construção de força de trabalho, interação com os clientes, trabalho virtual em 

equipes ou mesmo venda de conhecimento aos clientes. Esses são os processos principais de 

geração de negócios que não têm sido devidamente cuidados pela tecnologia hoje em dia. O 

que na verdade temos visto é o uso da tecnologia em: salas-de-aula, reuniões, áudio e vídeo 

conferências, até mesmo o treinamento em computadores está mais popular nestes contextos. 

Com o surgimento da internet as pessoas passaram a poder usufruir aulas virtuais, 

também passamos a contar com “sites”, sistemas de áudio e vídeo conferências, tecnologias 

de colaboração baseadas em navegadores e também inovações interessantes baseadas em 

treinamento de computadores, tudo isso é tecnologia da primeira geração, é sem dúvida um 

bom começo, mas há muito mais que pode se fazer e está por vir, a proposta para a próxima 

geração é uma plataforma de aprendizagem colaborativa e aplicativos. 

A aprendizagem é um processo de abrangência e organização de conteúdo que o 

torna reutilizável, gerenciável, personalizado e com um alvo, incluindo as experiências do 

usuário, seja em grupo ou individualmente, acessando o conteúdo personalizado ou 

especificamente requisitado. 

A perspectiva central é a de que precisamos de uma plataforma para acessar o 

processo. Qualquer negócio necessita de uma plataforma que proporcione um cenário 

completo de capacitação para o processo total de aprendizagem híbrida colaborativa. Na 

plataforma deve haver um sistema de gerenciamento de aprendizagem de alta performance, 

onde o conteúdo possa ser criado e gerenciado. 

Também precisamos de capacidade de colaboração em tempo real, um sistema 

que possibilita o que vemos hoje, muitos recursos que atendem a milhares de pessoas 

simultaneamente. Todo bom sistema precisa ser integrado com outras fontes de informação. 

Também existe a necessidade de composição de conteúdo, ferramentas que acelerem a 
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capacitação de especialistas em assuntos específicos, pessoas como nós que tenham seus 

conteúdos no sistema para que possam ser reusados. Sistemas de aprendizagem precisam ser 

autogerenciáveis e capazes de extrair dados, relatar e extrair informações e etc, para que a 

organização saiba o que está acontecendo com seus sistemas. 

Uma vez que tenhamos a plataforma e o cenário de aplicação, podemos manter as 

soluções. E o futuro do e-learning consiste em manter os processos fundamentais de negócios 

que requerem que indivíduos ou grupos de pessoas se comuniquem e colaborem no contexto 

diário do trabalho virtual, incluindo o que fazem internamente com suas equipes e 

externamente com seus clientes. 

O futuro se refere à informação em tempo real, acesso às pessoas em tempo real e 

capacitações em tempo real, e é esse o futuro da tecnologia do e-learning: Conseguir a 

informação correta para as pessoas certas na hora certa. O futuro do e-learning é atingir a 

todos e esta é uma oportunidade que pode realmente mudar o mundo de uma forma profunda. 

O e-learning tem tomado e sua evolução histórica, no início podíamos o e-learning 

simplesmente de treinamento com base na internet, mas com o desenvolvimento ao longo dos 

tempos passou de um foco de treinamento e seu uso de internet para um universo de 

aprendizagem, de medida de conhecimento e gerenciamento de conteúdo que tem mudado 

radicalmente com o tempo. 

Em primeiro passo podemos associar aos atermos da eficiência do departamento 

de treinamento e seu gerenciamento. Recentemente surgiu o que podemos chamar de SGA 

(Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem), o qual se concentra em como tornar o 

processo de treinamento mais eficaz para aumentar a idealização da sala-de-aula e de 

instrutores e reduzir custos do processo de treinamento. Isso tudo resultou em uma intersecção 

muito interessante de gerenciamento de conhecimento, de conteúdo e de aprendizagem, 

processo denominado de troca de conhecimento. Hoje o foco está na habilidade de 

aprimoramento da eficiência das pessoas dentro da empresa, mas não somente quanto ao 

processo de aprendizagem ou treinamento. 

O que irá acontecer no futuro será a melhoria do desempenho nos negócios, 

empregando o ganho da eficácia para lidar com metas e objetivos. Isso acarretará em um 

aumento geral de vantagens sobre a concorrência e tornará possível mensurar o crescimento 

dos negócios e do aprendizado em termos de renda, satisfação dos profissionais, redução de 
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custo, mercado e outras atividades semelhantes, indo muito mais além do campo de 

aprendizagem como vem ocorrendo nos últimos anos. 

Algumas das tendências-chave que iremos presenciar nos próximos anos: 

• Aprendizagem híbrida: Hoje em dia temos muitos diferentes tipos de aprendizagem que 

são tratados como entidades separadas. No futuro tudo isso estará junto em uma única 

solução, sendo esse o motivo pelo qual "e" poderá desaparecer, e apenas falarmos sobre 

soluções de aprendizagem de um modo geral. A distinção entre o tipo de apresentação seja 

eletrônica, física, por meio de livros ou vídeo será menos importante do que a qualidade do 

conhecimento da informação entregue às pessoas. 

• Os sistemas serão muito mais divulgados e as implementações serão mais globalizadas: Ao 

longo dos anos as pessoas têm propagado o e-learning como uma solução incomum, talvez 

para um aplicativo ou departamento. Porém, agora tem sido divulgado em toda a 

organização e corriqueiramente usado por empresas que são de uma natureza globalizada. 

Isso significa que temos de ter um aplicativo que conserve as múltiplas partes das 

organizações muito amplas, distribuídas de forma geográfica. Além disso, que se conecte a 

vários outros aplicativos por toda a empresa que proporcionarão geração de negócios e 

informação sobre desempenho de negócios, tais como alguns sistemas corporativos que 

apresentam administração em CRM49 e ERP50. 

• Escolhas diferentes de veículos de apresentação de informação de aprendizagem: Hoje em 

dia temos a tendência de vermos o e-learning como apresentação por meio de navegador de 

web em um laptop ou computador desktop, mas no futuro veremos muitos diferentes tipos 

de equipamentos que serão sem fio e sem conexão, portanto possíveis de serem utilizados 

fora do trabalho e em qualquer momento. 

• Componente analítico: Significa ir além de simplesmente considerarmos a métrica do 

departamento de treinamento para análise de custo. Ao invés disso, passamos a analisar 

informações para obtenção de resultados melhores em desempenho de negócios, 

conectando tais informações a outros aplicativos da empresa, tais como o ERP e os 

sistemas CRM. 

                                                           
49 CRM – Customer Relationship Manager 
50 ERP – Enterprise Resource Planning 
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• A forma de composição de conhecimento ou criação de conteúdo irá mudar radicalmente: 

Tradicionalmente tem-se um número muito pequeno de pessoas nas organizações 

denominados "designers instrucionais", que criam o conteúdo e o apresentam em um 

formato muito parecido com o de um curso. Entretanto, termos mais compartilhamento de 

informações por especialistas em determinadas áreas, os quais irão criar pequenos objetos 

de conhecimento usando as ferramentas às quais já têm acesso atualmente e vamos 

distribuir e trocar informações com mais pessoas que dela necessitam na organização. 

• Se agora temos centenas de objetos de aprendizagem criados por várias pessoas através da 

organização, como iremos administrar todo o conteúdo e dar a informação certa à pessoa 

certa na hora certa para produzirmos este aprimoramento significativo e mensurável no 

desempenho? Isso significa que teremos de implantar um SGCA51 que ficará entre o 

gerente de sistemas de aprendizagem e os usuários, para ajudar a personalizar e dar a 

informação correta para a pessoa conforme suas exigências e necessidades individuais. 

O antigo método de curso não é eficaz quando nos deparamos com a necessidade 

de demanda de conhecimento. Vemos pessoas precisando de informações imediatas para 

solucionar problemas que surgem de uma hora para outra. Obviamente não irão gastar horas 

com um material para resolverem um problema específico nos negócios. Também temos de 

tornar a experiência de aprendizagem muito pessoal, dinâmica e mensurável para que 

possamos avaliar os ganhos com um determinado conteúdo. Tudo isso nos leva à utilização de 

objetos cada vez menores de apresentação de conteúdo que podem ser combinados com 

atividades maiores de aprendizagem, mas não tão extensos quanto os modelos de cursos. 

Quanto aos padrões, estes são fundamentais para os que estiverem utilizando o e-

learning nas empresas, porque proporcionam integração e interoperabilidade, porém não 

conseguem dar a solução completa do problema. Precisa-se reconhecer que hoje existem 

sérias limitações e falta de funcionalidade nos padrões e que precisamos continuar indo além. 

Temos de fazer com que os padrões forneçam cada vez mais e mais suporte para o tipo de 

funcionalidade de que precisamos em termos de definição de navegação de usuário, 

personalização de experiência de aprendizagem e definição visual integrada à experiência do 

aluno, para conseguirmos um registro de dados superior aos padrões de aprendizagem 

existentes hoje. 

                                                           
51 SGCA - Sistema de Gerenciamento de Conteúdo de Aprendizagem 
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4. O e-learning como um produto de prateleira 

No futuro veremos muito mais fusões onde o conteúdo fora da prateleira e o 

conteúdo desenvolvido internamente, que disponíveis conjuntamente se tornarão uma solução 

mista. O acesso às informações conforme as necessidades dos profissionais individualmente 

será a melhor fonte para aquele conteúdo e para aumentar a eficiência da produtividade do 

processo de criação de conteúdo. 

Em resumo, é um mercado muito envolvente e interessante que está englobando o 

e-learning, temos visto uma evolução nos últimos anos no mercado de e-learning, que irá 

continuar provavelmente em direções imprevisíveis. O fato do e-learning ter se espalhado nas 

organizações é um testemunho de que fornece uma justificativa econômica para os usuários 

com retorno de investimentos para soluções em e-learning. 

Uma das áreas de mídia de maior interesse será o ponto de fusão entre 

gerenciamento de conteúdo, de conhecimento e processo de aprendizagem. Este será um dos 

propulsores para o crescimento do e-learning em curto prazo, na medida em que 

ultrapassarmos a estrutura tradicional do conteúdo de e-learning para aprendizagem mais 

informal e tipos mais gerais de conteúdo e conhecimento que estiverem disponíveis por toda a 

organização. 

Em longo prazo o aprimoramento dos negócios e seus resultados, não somente a 

aprendizagem pela aprendizagem, mas também em como podemos aplicar nossos 

conhecimentos para melhoria do desempenho das pessoas por toda a empresa. Isso será 

possível se os profissionais, fornecedores, parceiros de negócios e o pessoal de distribuição 

interna de nossa empresa tentarem executar suas tarefas melhor, oferecendo soluções às reais 

necessidades de seus negócios por meio da aplicação eficaz do conhecimento para a pessoa 

certa, na hora certa, no lugar certo. 

Um dos pontos que não costuma ser bem analisado quanto ao uso de e-learning ou 

tecnologia como fonte capacitadora de aprendizagem, é que precisamos reservar tempo para 

que os profissionais façam os cursos e se dediquem ao desenvolvimento pessoal. Sempre 

pensamos que porque eles não têm de ir a um espaço físico, não temos de conceder-lhes 

tempo dentro do expediente de trabalho para que se dediquem ao seu desenvolvimento 

pessoal e aprimoramento de carreira. E é muito importante quando implantarmos estes 

programas, nos recordarmos de que o funcionário de um banco, por exemplo, ainda precisa ter 
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tempo de se dedicar ao seu desenvolvimento pessoal e não poderá fazer isso com todas as 

tarefas adicionais de seu dia de trabalho. Uma das vantagens dos tipos de produtos de 

gerenciamento de aprendizagem é que capacitam o profissional para começar a se dedicar ao 

seu desenvolvimento pessoal por conta própria, levando em conta não somente suas 

habilidades atuais e como estão relacionadas ao seu desempenho no trabalho, mas ao tipo de 

papel que gostaria de ter e desenvolver com o tempo, e então traçar um caminho para chegar 

lá. Seu percurso pode se basear em atividades de aprendizagem, as quais envolvem fazer 

cursos, participar de seminários ou atividades de desenvolvimento de carreira e também 

podem englobar habilidades de trabalho. Poderão ser várias tarefas atribuídas, bem como 

atividades tradicionais de curso. 

A vantagem para a organização é que quando existe um banco de dados sobre 

informações de habilidades, é possível encontrar as pessoas que têm as habilidades e os 

talentos adequados para atenderem às necessidades da empresa. Isso proporciona maior 

eficiência na montagem de equipes para um projeto novo ou para abertura de um escritório 

novo. Se não tiver as pessoas com o perfil correto de habilidades, pode-se encontrar outras 

com um perfil mais próximo e identificar as atividades de treinamento de que necessitarão 

para torná-las competentes. Se não tiver o número de pessoas internamente, saberá como 

empregar aquelas com o perfil mais adequado para atender às necessidades. É a visão de 

integração de todas as habilidades e desempenho com a capacidade de desenvolvimento de 

carreira. 

Não se pode esperar que um indivíduo que não seja um designer instrucional crie 

o mesmo tipo de objeto de aprendizagem que um designer profissional criaria. Porém, essas 

pessoas têm muita experiência e estão acostumadas a compartilhá-la informalmente e esta é a 

chave para melhorar o desempenho da organização como um todo. A forma de capacitação 

destes especialistas para compartilhar seus conhecimentos é fazer com que usem ferramentas 

para criarem o conteúdo que já sabem como utilizar. Por exemplo, profissionais de 

manutenção já sabem como usar MS-Project e o PowerPoint em suas reuniões e apresentações 

então usar o PowerPoint e acrescentar áudio e vídeo para criar objetos de aprendizagem que 

são muito simples de serem feitos, além de ser um modo muito informal de 

compartilhamento. Se quiser transformá-lo em um objeto mais formal de aprendizagem para 
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usá-lo como parte de currículos, então poderá ser repassado para um designer instrucional 

para maiores aprimoramentos, acrescentando ferramentas interativas e de avaliação52. 

Os índices de inovação tecnológica podem variar de um lugar para outro, alguns 

lugares adotam tecnologia muito rapidamente e outros mais lentamente. Algo que se tem 

verificado é não apostar contra a evolução contínua da tecnologia e o fato de que a infra-

estrutura da tecnologia ficará cada vez mais avançada, as bandas serão ampliadas e o custo 

será cada vez menor. Isso é inevitável. Historicamente as empresas têm passado por 

dificuldades quando tentam se colocar contra a maré da inovação tecnológica. É muito melhor 

quando nos tornamos seus aliados. 

Isso não significa que temos de iniciar o processo de implantação e 

implementação de e-learning através de recursos altamente tecnológicos. Temos sim, que 

levar em conta a infra-estrutura existente na organização e, ser o sistema de rede atual o 

grande impedimento para a implementação inicial do e-learning. Contanto que haja alguma 

conectividade e alguma habilidade para acessar a internet ou a intranet individualmente, é 

possível ter algum nível de programa de e-learning. O nível no qual poderá trabalhar, 

entretanto dependerá da conexão disponível e talvez de ações diferentes para pessoas 

diferentes na organização. Na matriz talvez possa ter capacidade de acesso rápido para manter 

um sistema e nos escritórios mais distantes talvez uma conexão de telefone seja suficiente. 

 

5. A combinação do e-learning com outras abordagens de treinamento 

A empresa Dow Chemical utiliza, em seu sistema de e-learning, um programa 

chamado WBT Systems Top Class53 e eles têm uma solução abrangente, que é chamada de 

"Repositório de Objetos de Aprendizagem". O material de treinamento é dividido em partes e 

gerenciado tal como uma base de dados. Esses materiais são utilizados em toda a empresa 

para dar treinamentos, sendo que uma boa parte deles é de formato técnico ou de segurança. 

Um dos principais pontos de interesse do e-learning é justamente o fato de ser muito útil para 

ajudar empresas a gerenciar e trabalhar de acordo com uma determinada regulamentação. 

Podem ser regulamentos de segurança, financeiros ou ainda procedimentos técnicos- 

operacionais, e as empresas podem, inclusive, utilizar uma solução de e-learning para 

                                                           
52 SCHWARTZ, Jeff. Consultor da PriceWaterhouseCoopers Consulting. Durante o Congresso de Tecnologia 
para e-learning. 
53 WBT Systems Top Class – Ferramentas de desenvolvimento e hospedagem de sistema educação a distância 
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demonstrar às autoridades regulatórias que eles treinaram seus funcionários, ou mesmo 

utilizar essa ferramenta para de reciclar suas equipes quanto ao conhecimento de questões 

específicas dos regulamentos de segurança nos seus setores. 

O e-learning tem também sua utilização para gerenciar o recrutamento, a retenção 

e o desenvolvimento de habilidades. A PriceWaterhouseCoopers está desenvolvendo para o 

exército norte-americano uma universidade on-line, ela é provavelmente, o maior projeto já 

concebido de e-learning. São alguns milhões de dólares para construir e gerenciar uma 

universidade on-line para esta corporação. Ao longo dos próximos anos, ela conectará, 

inicialmente, cerca de 80.000 soldados em todo o mundo. Dessa forma, através da Internet, 

eles podem fazer vários cursos de 29 faculdades e universidades, de onde quer que estejam no 

planeta. Está sendo construindo o lado técnico e trabalhando com as universidades para 

desenvolver o conteúdo. A PwC é responsável por gerenciar a operação de todo o programa 

para o governo norte-americano. 

No setor público este trabalho desenvolvido para a Norwegian Competency 

Network, o Governo da Noruega, junto com uma das maiores associações de sindicatos de 

trabalhadores, organizou esse programa, que roda em um software Siebel, o Learning 

Management System Software. O objetivo do programa é oferecer treinamento e 

retreinamento on-line para filiados dos sindicatos de trabalhadores da Noruega. Voltando ao 

setor privado, um outro exemplo é da Domino's Pizza. A Domino's é uma multinacional, tal 

como muitas empresas de grande porte, ela possui 70 mil funcionários, está presente em cerca 

de 70 países e, de tempos em tempos, introduz produtos novos em seu cardápio. Por ser uma 

franquia, a equipe de gerenciamento global precisa acompanhar de perto e dar suporte às 

operações. Eles também estão utilizando uma sala de aula virtual como uma maneira de ficar 

perto e trabalhar diretamente com as várias operações em todo o mundo. São vários os 

exemplos de empresas dos Estados Unidos, da Noruega, da Alemanha, de modo que uma 

idéia do que está acontecendo globalmente e que é possível ser feito. 

O foco da equipe de e-learning tem sido no e-learning corporativo e no e-learning 

para o setor público, mas não necessariamente no setor educacional. Na verdade, tem-se 

preocupado principalmente em desenvolver treinamento dentro de empresas e de organismos 

governamentais. As empresas têm mais flexibilidade para mudar rapidamente seus programas 

de treinamento corporativo e para usar novas abordagens e tecnologias, pois ela é 

relativamente aberta a mudar o modelo de aprendizado. Mas quando se trata de universidades 
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e escolas – estas são construídas sobre um modelo de ensino característico, o qual, 

basicamente, consiste em pessoas sentadas em salas de aula - vemos que se trata muito mais 

de um processo de mudança institucional para que essas escolas e universidades caminhem 

em direção a um conjunto de práticas de aprendizado que seja baseado na web. Na maioria 

das salas de aula, o computador ainda está ao fundo da sala. Mas estamos chegando a um 

ponto onde está havendo uma discussão rica e viva em relação ao significado da educação 

baseada na web para o ciclo médio e para as universidades, assim como já se desenvolve há 

vários anos nas empresas com base no treinamento. Serão mudanças na maneira como são 

dados os programas educacionais para o ensino fundamental e médio, bem como para o nível 

universitário, ao longo dos próximos anos. É muito importante combinar tipos diferentes de 

abordagens de treinamento, é relativamente fácil de ser feito em programas de treinamento 

corporativo. Hoje em dia, quando se pensa em educação, em treinamento, pensa-se na sala de 

aula. E quando se pensa em acrescentar a web à sala de aula, Pense a respeito da web 

primeiro. Não porque o treinamento deva ser dominado pela web, mas porque alguns tipos de 

programas educacionais e de treinamento talvez devessem ser predominantemente 

ministrados na web. Entretanto, ao introduzir um novo modelo, uma nova maneira de pensar, 

não comece pela sala de aula porque nós já sabemos como ela funciona. Pense a respeito da 

web, avalie o que podemos fazer com a web, o que é bem diferente... É claro que existem 

alguns elementos que estão além da web, que complementam a web, mas basicamente é 

maneira de ver o ambiente de aprendizado, é virando-o de cabeça para baixo, mesmo sabendo 

que não é tão simples. 

Um exemplo de uma solução mista é a experiência de alguns programas de MBA 

on-line internacionais, fora dos Estados Unidos. Existem alguns programas nos quais 

executivos de todo o mundo podem participar. Eles investem tempo e dinheiro e todas as 

semanas fazem parte de discussões on-line. Alguns desses programas começam com aulas 

para todos os participantes, talvez uns cem participantes da Europa, e elas são dadas on-line. 

No entanto, na primeira semana, todos eles voam para a Carolina do Norte e passam uma 

semana isolados, formando equipes. Ali, eles passam a se conhecer, aprendem os objetivos do 

curso para os próximos seis ou doze meses. Alguns contatos e relacionamentos são formados. 

As pessoas são apresentadas à tecnologia e, somente então, elas passam os próximos doze 

meses em seus países de origem, em seus empregos, aprendendo on-line. Por isso, temos de 

usar a sala de aula, ou as oficinas, ou os seminários; para o que eles são especialmente bons, 

porque o que realmente é poderoso é essa combinação. É provável que se possa fazer um 
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MBA on-line sem esta ação mista, mas é na combinação que reside a força. E é por isso que 

queremos colocá-lo na web, mas temos de complementar a web também. E precisamos 

complementar a web com aquelas ações que podemos fazer bem na sala de aula ou num 

seminário. 

Uma das atividades que se tem discutido hoje em dia é como definir o público 

para o qual o treinamento se destina, porque, atualmente, a maioria dos treinamentos, a maior 

parte da aprendizagem, ainda está centrada na sala de aula. Algumas empresas estão tentando 

fazer com que a maioria de seus treinamentos sejam feitos na web. Então, o desafio se 

apresenta é basicamente o de mudar o paradigma. Em vez de fazer o treinamento totalmente 

em sala de aula, realizar parte deste treinamento baseado em tecnologia moderna de 

comunicação, o desafio é fazer com que 25% ou 50% deste treinamento seja feito na web. 

Fazendo na sala de aula o que precisa fazer na sala de aula, e utilize a web para as coisas que 

se pode fazer na web. 

 

6. O e-learning não operado como e-reading 

Uma boa porcentagem do que está acontecendo agora no âmbito do e-learning é e-

reading. Um ponto importante deve ser considerado a respeito desta afirmação, a leitura é 

uma excelente maneira de se aprender, e o e-reading é uma maneira de distribuir e atualizar 

informações para as pessoas. 

Um dos aspectos do e-reading é ser uma forma de aprendizado. Algumas vezes, 

quando as pessoas dizem e-reading, elas estão sugerindo que como se trata apenas de e-

reading, então não deve ser positivo. Na verdade, o e-reading, em muitos casos, é uma algo 

bom, porque é muito rápido, facilmente atualizável, muito fácil de distribuir. Quando falamos 

de treinamento baseado na web, normalmente falamos a respeito de pelo menos três 

categorias, que são: treinamento baseado na web, simulação e salas de aula virtuais. E a área 

de simulação, em que as pessoas podem utilizar a web, ou podem acessar um sistema 

remotamente, ou ir a um ambiente simulado de negócios, é obviamente interativa. 

Atualmente, uma das limitações para a interatividade é apenas a largura de banda. 

A infraestrutura é tal que, para funcionar dentro das atuais configurações de rede, existe muita 

pressão para manter os programas bem leves. 
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Uma das principais empresas de e-learning na Europa é a M2S. Seus programas 

apresentam a menor quantidade de texto do mercado. Ainda assim, eles podem ser operados 

em nove ou dez línguas. São muito visuais, de abordagem muito interativa. Além disso, a 

largura de banda exigida é muito baixa. Assim, tem-se visto combinações do que chamam de 

e-Reading e um movimento em direção a abordagens ricas em áudio ou simulações ou ricas 

em apelo visual. As empresas estão tentando encontrar o tipo certo de combinação para um 

padrão de comunicação que atenda as expectativas dos profissionais sem poluir a tela do 

sistema. 

O negócio de desenvolvimento de conteúdo está sendo cada vez mais influenciado 

pela indústria do entretenimento e pela indústria das artes. E, de certa forma, o 

desenvolvimento de alguns tipos de material de ensino a distância será uma combinação 

apenas de um design de conteúdo muito bem feito e uma produção de mídia de comunicação. 

Existem vários nomes, edutainment é um deles. O design de instruções ainda tem 

de estar lá e tudo o que precisamos saber é o que exatamente queremos que as pessoas 

aprendam. Precisamos dividir esse todo em objetivos de aprendizado distintos e ter um 

processo de validação dos testes, mas existirão alguns componentes que serão altamente 

interativos. Uma das fronteiras interessantes que pode ser visualizada, em acréscimo à 

simulação, é o que conhecemos de edutainment. O edutainment não substituirá o e-learning, 

mas certamente será uma parte do e-learning. 

Existem pelo menos três papéis-chave no processo de desenvolvimento que, sejam 

relevantes para entender o processo de desenvolvimento de um sistema de e-learning sem 

deixá-lo com uma aparência pura de e-Reading. Um deles é que a empresa ou a universidade 

precisa ter um profissional que seja responsável pelo curso ou programa. Podemos chamar 

esta pessoa de gerente de demanda. Um professor universitário, estando em um departamento, 

responsável pelo fornecimento de cursos em determinada área, essa também é uma função de 

gerenciamento de demanda. Então, uma das atividades para as empresas ou universidade 

cumprirem é entender muito bem a função de gerenciamento da demanda. Outra atividade é 

entender quais são suas demandas e como desenvolver um currículo. E então estarão as 

empresas terceirizando o programa ou fazendo o desenvolvimento do conteúdo, começando 

pelo desenvolvimento do currículo, que é algo muito concentrado nos objetivos do programa 

de e-learning. 
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No caso de um programa de retreinamento de negócios, retornamos diretamente à 

estratégia da empresa. Antes de começar a pesquisa para o conteúdo, antes de começar a 

definir os sistemas de e-learning, faz-se uma pequena simulação, então se questiona ao 

departamento de treinamento se o seu CEO54 fosse participar de uma aula simulada de e-

learning, qual seria o assunto que ele mais gostaria de ver vocês discutindo? Talvez ele esteja 

interessado em desenvolvimento de conteúdo, talvez não; talvez esteja interessado em saber 

se a sala de aula virtual será utilizada, talvez não. Mas qual pergunta interessaria ao seu CEO? 

Ou, em outras palavras, qual é o papel do treinamento e do aprendizado em sua estratégia 

corporativa? A resposta está freqüentemente relacionada à prioridade número um da empresa 

como: lançar novo produto, ou implementar uma nova fusão. A pergunta então passa a ser: 

Como é que nós podemos utilizar o aprendizado e o e-learning para dar apoio a essas 

prioridades? Isso faz parte do papel do gerente de demanda. O segundo papel envolve o 

projeto de instruções. Uma vez que se tenha decidido sobre o que precisamos aprender ou 

receber treinamento, seja no ambiente corporativo ou em outro ambiente. 

 

7. Virtualização da educação no Brasil 

Especialistas do mundo inteiro trataram sobre as novas tecnologias e tendências 

da educação a distância, no período de 13 a 18 de agosto na Faculdade de Comunicação 

Social Cásper Líbero, São Paulo. Foi a Semana Internacional de Educação a Distância, 

organizada pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) e pelo Conselho 

Internacional de Educação Aberta e a Distância (ICDE), sediado em Oslo, Noruega. Durante a 

semana foram realizados três importantes encontros: a SCOP2000 - Conferência Permanente 

de Presidentes de Instituições de Aprendizagem Aberta e a Distância; a ICDE - Conferência 

Regional para América Latina e Caribe e o VII Congresso Internacional de Educação a 

Distância da ABED. 

Na oportunidade, especialistas de diversos setores (Ensino Fundamental e Médio, 

Superior, Pós-Graduação e Treinamento de Empresas, incluindo universidades corporativas) 

falaram sobre todas as formas tecnológicas usadas na educação a distância: Internet, 

videoconferência, rádio e televisão e material impresso. 

                                                           
54 Chief Executive Officer 
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Segundo o professor Litto55, "este é o maior evento organizado no Brasil na área 

de educação a distância". Em entrevista exclusiva à Intermanagers antes do evento, Litto fala 

sobre perspectivas do ensino a distância no país e comenta a importância da Semana 

Internacional de Educação a Distância, evento que ele afirma ser "a melhor possibilidade de 

aprender o que está acontecendo no mundo e em todo o Brasil, e de fazer parcerias com 

instituições atuantes do mundo todo". 

 

7.1. As perspectivas de adoção do e-learning no Brasil 

Hoje em dia é primordial a questão de conveniência, é impossível alguém estar 

toda semana num determinado dia, horário e lugar. A educação a distância por meio da 

Internet permite flexibilidade de acesso ao conhecimento. E por ser assíncrona, em função de 

proporcionar acesso 24 horas por dia durante sete dias da semana às discussões da classe, 

evidentemente vai ser mais útil para pessoas mais maduras, que têm a autodisciplina e o senso 

de responsabilidade necessária para levar a bom termo um curso. Já as pessoas muito jovens 

não possuem a autodisciplina sob controle e, portanto, correm o risco de não completar ou ter 

dificuldade para completar um curso a distância. A posição do brasileiro está essencialmente 

como comunicativo, adora o audiovisual, é essencialmente curioso e prefere a flexibilização e 

a conveniência em tudo. Além disso, não gosta de se submeter às coisas convencionais. Por 

isso, acredita-se que vai adotar a e-learning com naturalidade e entusiasmo. 

Desta forma o e-learning vai substituir professores desatualizados por aqueles 

atualizados e dinâmicos de outros locais que podem agora ser "transportados" pelas novas 

tecnologias até qualquer lugar, virtualmente. Mas o fator de flexibilização vai falar mais alto. 

Imagine assistir a uma aula no domingo às 6 horas, porque é o único momento disponível na 

semana ou às 23 horas, especialmente as pessoas que possuem uma maior facilidade de 

concentração no período noturno. Não necessário, fundamentalmente contar com todos os 

recursos tecnológicos pois cada curso ou tipo de curso levado ao e-learning está direcionado 

para um tipo diferente de aparato tecnológico, tudo depende da natureza do conteúdo do 

curso, do público-alvo e do "estilo" didático preferencial do professor responsável pela 

realização do curso. 

                                                           
55 Fredric Litto, Presidente da ABED e Coordenador Científico da Escola do Futuro da USP. 
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Todas as possibilidades existentes geram o custo que a curva de aprendizagem 

talvez não compense os benefícios adquiridos. Vale lembrar que cada caso é um caso, pois 

quanto ao tutor ou monitor ou facilitador para manter a discussão entre os profissionais dentro 

do canal central de conteúdo, realmente, é essencial que disponha destes recursos. Ele 

também serve como ponto de apoio ou uma espécie de atendimento com referência aos 

demais profissionais e o professor que "desenha" o curso. 

Todos os profissionais, empresas e instituições devem se interessar no presente ou 

no futuro, não muito longínquo, em uma forma ou outra de aprendizagem a distância, usando 

um sistema adequado de enriquecimento ou atualização do conhecimento, seja através de 

material impresso, videocassete ou audiocassete, televisão, Internet, videoconferência, etc e 

com referência a qualquer que seja o nível de aprendizagem (ensino fundamental e médio, 

universitário, continuada, universidades corporativas - virtuais e não - , adultos que trabalham, 

executivos, técnicos profissionalizante). 

O e-learning não é apenas mais um modismo das novas tecnologias de 

informação, este novo conceito de aprendizagem veio para ficar, é uma forma de acesso ao 

conhecimento - seja por meio de cursos formais levando a um título universitário, seja através 

de cursos de cumprimento variável que nem certificado oferecem, mas apenas boa informação 

e aprendizagem específica. Embora o e-learning ainda esteja dando seus primeiros passos, a 

tendência, sem sombra de dúvidas, é que crescerá e será tão importante na sociedade quanto 

toda a educação presencial56. 

 

7.2. Os passos da decolagem do e-learning no Brasil 

Cada vez mais, as empresas precisam de funcionários em constante processo de 

atualização e aperfeiçoamento por meio de cursos de especialização. E cada vez menos, eles 

têm tempo para isso. Para resolver essa contradição, surgiu o e-learning - ensino a distância 

por meio da Internet - que promete disponibilizar o treinamento necessário a qualquer hora e 

lugar, com custos reduzidos. A qualquer hora é uma meta fácil de se atingir, uma vez que a 

Internet funciona 24 horas por dia. Em qualquer lugar, porém, é um ponto discutível, já que a 

maioria dos recursos oferecidos pelo e-learning requer alta velocidade de acesso às redes, não 

                                                           
56 Lílian Chein em entrevista para Intermanagers 
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somente da rede local, intranet LAN57, mas da rede MAN58, da WAN59 e da própria Internet, 

a rede mundial. 

Quanto aos custos, os especialistas no assunto afirmam que o ensino a distância 

até promove uma redução, mas que isso só ocorre em longo prazo. "O investimento inicial é 

elevado e só retorna a partir do segundo ano", diz Bonservizzi60. Outro empecilho para o e-

learning decolar é a resistência à mudança por parte das companhias e dos próprios 

funcionários. A modificação no formato dos cursos já existentes tradicionalmente requer não 

somente a adequação para a Web, mas também toda uma readequação interna na companhia, 

principalmente nos departamentos de Informática e Recursos Humanos, além de uma 

avaliação e um planejamento minucioso do novo sistema. 

Nesse caso, a solução é a própria empresa mudar sua mentalidade para 

desenvolver uma boa estratégia de curso on-line. Para realizar tal processo, pode contar com o 

auxílio de empresas de consultoria de treinamento ou de informática para escolher a 

ferramenta correta e, feito isso, uma agência de publicidade para divulgar o novo sistema aos 

funcionários. Cursos padronizados com conteúdos customizados podem ser criados de acordo 

com as necessidades de cada empresa, departamentos ou específico para um grupo de 

profissionais. 

A parede que está barrando a entrada do e-learning no mundo real será destruída. 

Pelo menos no Brasil, há que se considerar que essa forma de educação é relativamente nova. 

Há alguns anos ela já vem sendo objeto de estudo em algumas universidades do país como na 

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde foi criada a Escola do 

Futuro. Mas a implementação de fato do e-learning tem poucos anos e, talvez seja este o 

motivo de a técnica ainda é pouco utilizada no país. 

Outra barreira para sua implantação em larga escala é a infra-estrutura tecnológica 

insuficiente, que prejudica a interatividade do curso. O treinamento por meio da intranet, cuja 

velocidade mais alta permite a transmissão de áudio e vídeo com boa resolução, é comum. 

Porém, fora da empresa, essas ferramentas não são acessíveis com boa qualidade à maior 

parte dos usuários, devido à lentidão da Internet por acesso discado. Algumas soluções seriam 

                                                           
57 LAN - Local Area Network 
58 MAN - Metropolitan Area Network 
59 WAN - Wide Area Network 
60 Anselmo Bonservizzi é sócio-diretor da Deloitte Touche Tohmatsu 
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a adoção de sistemas de acesso mais rápidos, via cabo modem e ADSL61, e a implementação 

da banda larga. 

A necessidade de treinar mais de 20 mil funcionários levou a Cisco Systems a 

desenvolver um sistema de e-learning. A companhia decidiu investir num projeto avançado de 

e-learning, consolidando todas as ferramentas existentes em alguns departamentos. Utilizando 

sua tecnologia IPTV (TV pela rede IP62), desenvolveu um portal dentro de sua intranet, onde 

ficam disponíveis todos os cursos, técnicos ou não. 

Entre os recursos oferecidos está o video on demand (vídeo sob demanda), isto é, 

uma aula gravada em vídeo. Para esse serviço, a Cisco utiliza uma rede de 100 Mbps e um 

servidor IPTV. Outro recurso é o Broadcast, transmissão de vídeo ao vivo, que permite 

assistir a apresentações feitas em outros lugares. Isso exige uma ligação entre os dois locais de 

no mínimo 256 kbps para garantir uma qualidade aceitável de imagem - a Cisco utiliza 2 

Mbps, podendo acessar até três programas simultaneamente e com qualidade de cinema. 

Além disso, por meio da VPN63, todos os funcionários podem acessar os cursos em seus 

computadores pessoais. 

Para Azevedo Neto64 o trabalho e o capital inicialmente investidos no e-learning 

foram muito grandes, mas o resultado compensou. "É possível treinar muitas pessoas através 

de um sistema centralizado e prático", argumenta. O sistema de e-learning da Cisco também é 

utilizado pela GTE, empresa de telefonia norte-americana, e um sistema semelhante está 

disponível para os parceiros da Cisco. Já a Nortel Networks adotou o treinamento on-line após 

duas tentativas de cursos convencionais frustradas (cursos internos e terceirizados). A 

companhia optou pelo sistema de e-learning da irlandesa SmartForce Corporation (ex-CBT 

Systems), especializada em desenvolvimento de tecnologias para educação interativa. A 

Learning Solutions, representante da SmartForce no Brasil, foi a mediadora do processo que 

implementou e customizou o produto para uso pela Nortel. 

Durante o período de teste do e-learning, a Nortel apontou detalhes que deveriam 

ser corrigidos pela Learning Solutions. As perguntas, por exemplo, deveriam ser randômicas, 

de forma que os usuários não decorassem as respostas. Com esses problemas corrigidos, 

foram determinadas metas mínimas de performance para as pessoas de cada departamento da 

                                                           
61 Asymmetric Digital Subscriber Line 
62 IP - Internet Protocol 
63 VPN - Virtual Private Network ou Rede Privativa Virtual 
64 Eduardo Vicente de Azevedo Neto, gerente de engenharia da Cisco do Brasil para a região Sul 
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empresa e uma agência de publicidade cuidou de divulgar para os funcionários o novo sistema 

de treinamento, batizado de Projeto Crescendo. 

Gonçalves65 cita como principal vantagem do e-learning a economia, tanto no 

departamento de informática, pois os cursos permitem que os funcionários resolvam pequenos 

problemas de informática sozinhos, quanto no próprio valor do treinamento. As desvantagens 

seriam operacionais, a necessidade de um gerenciamento grande, maior que num serviço 

terceirizado, além da necessidade de um gerenciador para o curso. 

A Fundação Bradesco também apostou no e-learning como uma forma de atender 

mais profissionais sem a necessidade de construir mais escolas. Uma nova escola custaria por 

volta de R$ 4,5 milhões, sem contar o custo anual de manutenção de cada uma das 37 escolas 

da Fundação Bradesco: R$ 1,5 milhão. 

O produto escolhido foi o TopClass Server, da irlandesa WBT Systems, 

provedora de softwares e serviços para treinamento em rede. Ao adaptar o software TopClass 

para a língua portuguesa, a MicroPower tornou-se sua representante no Brasil. 

Atualmente, estão disponíveis somente treinamentos de qualificação para 

professores e funcionários, está previsto o lançamento do primeiro Curso Técnico de 

Informática via Internet, com duração de 100 horas, sendo 85% virtual e 15% presencial. 

Buscando aprimorar seu projeto, a Fundação Bradesco já adquiriu duas ferramentas 

auxiliares: o Symposium, da Centra, que colabora no uso dos recursos como vídeo, textos e 

áudio, e o Perception, da Question Mark, que realiza avaliação on-line. 

O gerente departamental de tecnologia de informática e educação, Nivaldo 

Marcusso, garante que os planos da Fundação Bradesco são grandes. "Com o e-learning, 

poderemos chegar em locais onde não estamos fisicamente presentes. Através de parcerias 

com escolas públicas, entidades e prefeituras poderemos atender à população carente que, de 

outra forma, não teria acesso às informações." Utopia ou não, a Fundação trabalha em busca 

desse objetivo e participa, mensalmente, de um grupo de discussão junto com outras empresas 

interessadas no e-learning, como Coca-Cola e Xerox66. 

 

 

                                                           
65 Eloy Gonçalves, especialista sênior da Nortel Networks do Brasil 
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7.3. Desenvolvimento para a mudança tecnológica do e-learning 

Tapscott67, em entrevista para a o site Intermanagers em nov/2003, teoriza sobre 

como deve ser a nova sociedade da tecnologia da informação e diz que o desenvolvimento dos 

países dependerá dela. "O que está acontecendo não é nada mais, nada menos que uma 

revolução. Tapscott observa que os que hoje tiverem entre 4 e 20 anos de idade criarão uma 

nova maneira de trabalhar, estudar, jogar, comunicar e comprar. Serão, em poucas palavras, 

os arquitetos de uma comunidade diferente. Infelizmente, contudo, essa criação levantará um 

muro entre os que têm acesso à tecnologia e os que não o têm. 

Salibi Neto68 vincula o desenvolvimento dos países à possibilidade de utilizar 

tecnologias de última geração e ressalta que a incorporação de novas tecnologias aos 

programas de educação infantil deveria ser prioridade nos países latino-americanos em 

desenvolvimento. O especialista enfatiza a importância do trabalho conjunto de governos, 

iniciativa privada e grupos comunitários para derrubar esse "muro" que separa os usuários dos 

"sem-tecnologia". Estarão em perigo as empresas e os países que não conseguirem 

administrar a transição para uma nova economia e uma nova tecnologia. No caso das 

empresas, as que não conseguirem se transformar em organizações em rede e forem incapazes 

de criar comunidades de comércio eletrônico deixarão de ser competitivas e definharão até 

desaparecer. 

No caso dos países, haverá muitos problemas para resolver. À medida que 

cruzamos a fronteira digital, o cenário se parece cada vez mais com o antigo faroeste 

americano: há desespero, confusão e caos. Tanto assim que muitos se perguntam atualmente 

se o mundo que nossos filhos herdarão será realmente melhor. O modelo antigo de empresa, 

com a hierarquia de comando e controle que teve origem séculos atrás, já não funciona nada 

neste novo ambiente. Esse esquema burocrático, que divide o mundo em governantes e 

governados, cria resistência à mudança e faz com que as decisões sejam lentas. Hoje 

necessitamos de modelos muito diferentes, intercomunicantes, que levem à criação de 

comunidades de negócios e nos quais haja cooperação, gerenciamento do conhecimento, 

trabalho em equipe, busca de alto desempenho. 

                                                                                                                                                                                     
66 Maria Carolina Abe da Intermanagers 
67 Don Tapscott – “ciberguru”, um dos especiacistas em tecnologia para e-learning 
68 José Salibi Neto, diretor editorial de HSM Management 
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Os chefes que agem segundo o paradigma antigo freqüentemente são os últimos a 

compreender essa diferença. Um dos maiores desafios que as organizações enfrentam é o de 

abandonar seus velhos sistemas de pensamento e começar a construir uma nova visão. 

Outro caminho para diminuir a angústia tecnológica é incorporar as novas 

tecnologias aos programas de educação infantil. Essa política é fundamental para os países 

latino-americanos em desenvolvimento. Não há tarefa mais importante no mundo do que a de 

evitar uma divisão entre os que têm acesso ao desenvolvimento e os que não o têm. Portanto, 

se não encontrarmos a forma de preencher essa lacuna ou de impedir que ela se aprofunde, 

não só estaremos contribuindo para que se criem situações sociais explosivas como também 

perderemos a oportunidade de ver o nascimento de organizações baseadas no conhecimento. 

Salibi Neto afirma que os países que freiam ou bloqueiam o progresso são os que 

fomentam uma cultura que impede a inovação, os que não conseguem canalizar o impulso 

nacional voltado para o crescimento, aproveitando a tecnologia. É preciso, além disso, que os 

países construam o ambiente propício para que suas empresas possam gerar riqueza. A 

tecnologia não é a solução para tudo, mas é uma forma fantástica de canalizar as ações e de 

criar uma verdadeira consciência. 

Paralelamente, porém, os governos precisam estabelecer as condições para que se 

possa expandir livremente. Em muitos países da Europa, o custo de utilização da Internet é 

cinco a dez vezes maior do que nos Estados Unidos. Esse é um problema sério, 

principalmente porque impede o aprendizado e a inovação. Em outras palavras, as novas 

tecnologias necessitam de um mercado aberto e competitivo, e os governos devem contribuir 

oferecendo uma legislação adequada, não só para evitar a estagnação, mas também para que 

as empresas de tecnologia de informação e comunicações possam se desenvolver. 

As empresas têm de analisar sua proposição de valor e tratar de compreender logo 

como podem mudar para criar comunidades eletrônicas de negócios. Todas as companhias 

precisam percorrer esse caminho para entender como se modificará o setor a que pertencem, 

quanto tempo isso levará e quais serão as novas regras. 

A possibilidade de comprar produtos sem sair de casa está diminuindo a 

participação de mercado dos canais de distribuição tradicionais. Os sites interativos, 

fortalecidos por simulações de realidade virtual, desafiam os modelos convencionais de 

ponto-de-venda. Os bancos conseguem captar e realizar um grande número de transações 
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financeiras no mundo conectado à rede. O setor de entretenimento também está presente. O 

mesmo vale para os fabricantes de computadores, que assim presenciam a primeira grande 

reestruturação em seu setor. A metodologia de ensino está migrando para o conceito da 

educação a distância, o treinamento está, aos poucos, caminhando para o e-learning. As 

necessidades dos clientes, os concorrentes e as tecnologias estão mudando. A revolução é tão 

grande que até os governos de alguns países se sentem desafiados. 

 

8. O e-learning X o e-training 

Se contarmos um “Web training” ou um treinamento através da rede mundial de 

computadores, estaremos trilhando um novo desafio na Internet, pois o e-learning põe 

recursos educacionais de grande valor ao alcance dos profissionais, onde e quando for preciso 

e isto proporciona às empresas respostas mais rápidas aos desafios competitivos, com o 

treinamento podendo ser levado além das fronteiras tradicionais de tempo e espaço, partindo 

para um novo paradigma com a Universidade Corporativa. 

Levadas pela necessidade de otimizar seus custos e prover acesso a novos 

conteúdos e informações de forma universal, muitas empresas estão desenvolvendo e 

implantando um programas de e-training. O impacto destes esforços ainda não está bem 

visível, talvez porque, segundo a Astrein69, as empresas falham ao medir efetividade do 

sistema. Os principais problemas passam pelas más implementações, que se esquecem da 

necessidade de intercalar as estratégias de atividades presencial e a distância, pelos conteúdos 

estáticos e pelas barreiras culturais ao aproximarem-se destes sistemas. 

Numa pesquisa junto a 12 empresas em nível nacional a Astrein entrevistou seus 

Gerentes de Treinamento e baseada nesse trabalho, a consultoria concluiu que a grande 

maioria das companhias estão usando páginas tipo HTML para ensinar seus empregados. As 

ferramentas de desenvolvimento de sistemas voltadas para apresentação do trabalho de e-

training têm um pequeno, mas devotado grupo de seguidores, dando uma solução “caseira” 

para uma operação de vital importância para treinamento dos profissionais da empresa. As 

reduções de custos, sem se preocupar com as otimizações, e a conveniência são os 

                                                           
69 Astrein – Assessoria e Treinamento Industrial ltda em uma pesquisa fechada com um grupo de profissionais de 
treinamento presentes em um seminário voltado para as áreas industriais, na avaliação do nível de implantação e 
adoção das tecnologias modernas. 
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motivadores primários para encarar uma tentativa de e-training. Os profissionais que atuam 

nesta área são otimistas a respeito de como os esforços da educação e treinamento a distância 

resultarão em benefícios primários. 

Os departamentos de Tecnologia da Informação e Vendas são os usuários 

principais deste tipo de sistemas. Na área de Vendas, no treinamento de representantes, 

distribuidores e prestadores de serviço na expectativa de treinar estes profissionais para as 

mudanças constantes de produtos e lançamento de novos. Na área de Tecnologia da 

Informação, no treinamento contínuo de seus Técnicos tendo em vista a velocidade com as 

novas tecnologias vão aparecendo. 

Neste processo de treinamento a distância observa-se como grandes desafios, 

segundo a pesquisa, os conteúdos estáticos e a resistência desses profissionais, que preferem 

os métodos tradicionais de aprendizagem a se envolver com as novas tecnologias. Existe uma 

série de fatores que impulsionam a adoção de técnicas de educação a distância. O fator 

número um, mesmo não sendo o mais importante, é que as aulas virtuais geram fortes 

reduções de custo se comparadas com os métodos tradicionais, desde que se treinem um 

grande número de profissionais em um mesmo evento. 

O e-training põe recursos educacionais de grande valor ao alcance dos 

trabalhadores, onde e quando precisarem. Isto faz com que as empresas possam responder 

mais rapidamente aos desafios competitivos, fornecendo cursos aos empregados sem gastos 

fixos, enviando treinadores a todos através da grande rede de computadores, ao mesmo 

tempo, o mesmo meio eletrônico permite um retorno que consegue obter um círculo de 

melhora contínua. 

Os profissionais de treinamento admitem que poucas pessoas aderem aos cursos, 

sem contar com os fanáticos da informática e agentes comerciais afastados da área de vendas. 

Muitas empresas, seduzidas pela economia e facilidade de publicar conteúdos na Web, 

transladam manuais de instruções às páginas estáticas do tipo html. Este sistema é pouco 

efetivo, principalmente se considerando que a retenção do que é lido num monitor é 30% 

menor que a da leitura em papel segundo alguns especialistas. 

Para colher os benefícios do e-training, as empresas devem complementar a 

instrução tradicional com a potência da rede e atar esses esforços. Para fazer isso, as empresas 

devem adotar uma estratégia de explorar a interatividade das redes além do texto, deve-se 
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fazer uso de ferramentas de simulação, colaboração e personalização. Sincronizar os esforços 

presenciais com os virtuais onde as estratégias virtuais devem se complementar com o ensino 

pessoal. Concentrar-se em temas de operacionais onde os esforços de e-learning devem estar 

apontados para melhorar metas de negócios mensuráveis, como melhorar a produtividade do 

serviço ao cliente, aumentar o grau de resposta das equipes de venda ou tornar mais eficientes 

os quadros gerenciais. 
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CAPÍTULO – V 

Treinamento industrial a distância na Universidade Corporativa 

 

1. As organizações empresariais e a visão do treinamento 

A busca por melhorias nos processos empresariais é uma constante há muito 

tempo. Observar como se realiza determinada tarefa, adaptá-la para o que se deseja e, em 

seguida, testar, treinar e operacionalizar já virou no dia-a-dia das empresas. O sucesso dos 

programas de treinamento nas empresas é confirmado quando, avaliados em relação aos 

resultados de desempenho planejados às metas empresariais e objetivos da organização. O 

impacto estratégico do evento de treinamento é maior se este prover soluções a problemas 

empresariais e se em seu conteúdo estiver incorporada de forma clara a missão e a visão da 

empresa. Os resultados do treinamento deverão ainda melhorar o processo de documentação 

da organização, que, com isso, aprenderá a reduzir as distâncias de comunicação entre o 

pessoal e a administração, e também a identificar as forças e fraquezas das várias tecnologias 

utilizadas na aprendizagem. 

No entanto, este fato não acontece se este pesquisador não tiver a habilidade na 

solução de problemas, planejamento, definição de metas, melhoria de processos, inovação, 

entre outras. Neste meio tempo muitas foram as mudanças exigidas pelos agentes 

econômicos, provocadas e iniciadas pela dinâmica da competitividade. A busca por melhorias 

de qualidade, desempenho, velocidade, produtividade, redução de custos e reestruturação dos 

processos empresariais passa, ainda, pela Reengenharia, Gestão da Qualidade Total, 

movimento de 5S, CCQ, QC, JIT, TPM, KAISEN, KANBAN, entre outros que valorizam o 

profissional dentro da empresa e o seu relacionamento interpessoal. 

Todas estas fases do desenvolvimento organizacional, que extrapolam as técnicas 

gerenciais, tornam-se um processo de análise do comportamento dos agentes de produção e 
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valorizam os aspectos humanos, antes de valorizar os aspectos técnicos, além de mudar a 

visão empresarial quanto à idéia de que o treinamento era mais uma despesa com o 

funcionário, sem retorno para a empresa. Nos anos 90, percebeu-se que, muito mais 

importante que a aprendizagem individual, é o fato de que as organizações aprendem e que, as 

que aprendem rápido, têm mais chance de competitividade, pois administram melhor as 

mudanças. 

As organizações são mais do que uma coleção de indivíduos e ressaltam que a 

aprendizagem organizacional é mais do que a simples somatória das aprendizagens 

individuais. A aprendizagem organizacional passa pela aquisição do conhecimento, 

distribuição, interpretação das informações e construção da memória organizacional. 

Por esta razão é possível transferir ou ensinar as tarefas numa empresa através do 

treinamento ou reciclagem dos profissionais. As atividades podem ser relatadas, padronizadas 

e institucionalizadas através de rotinas, procedimentos, estruturas, sistemas de informação, 

artefatos organizacionais, elementos simbólicos, missão e estratégias. O emprego deste 

conceito facilita a compreensão da migração do processo de aprendizagem individual e 

coletiva para a aprendizagem organizacional, pode-se destacar que o conhecimento é um 

processo, um conjunto complexo de habilidades dinâmicas que estão constantemente 

mudando. 

Pesquisadores e praticantes neste campo estão envolvidos na avaliação, mudança 

e aprimoramento das habilidades e do comportamento humano individual e coletivo. Cabe ao 

gestor do processo estar fundamentalmente envolvido no entendimento da gestão da 

aprendizagem e no aprimoramento do uso da capacidade humana. 

A evolução das organizações empresarial dentro de todos estes conceitos 

transformou as grandes empresas, de forma que, atualmente, o funcionário é estimulado a 

fazer treinamentos e a organização assume todos os custos inerentes à sua participação, desde 

que os cursos sejam de interesse da mesma. Esta nova visão provocou o surgimento das 

universidades corporativas, sendo crescente os estudos para melhorar o processo de educação 

continuada e de treinamentos nas empresas. 

Neste trabalho, buscando fundamentar o termo "treinamento" é necessário, 

primeiro, mostrar como está o cenário educacional, apresentando suas variantes relativas à 

formação dos indivíduos para o mercado de trabalho. É importante compreender como os 
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gestores das organizações vêem as questões pedagógicas de ensino e aprendizagem, 

massificação e individualização. E no campo da pesquisa nesta área, saber qual é a visão 

pedagógica de ensino e aprendizagem nos treinamentos empresariais. A idéia é fazer uma 

análise crítica de como isso se dá atualmente, e das mudanças que estão ocorrendo com a 

inserção das NTIC70. 

 

1.1 Formação Profissional na Relação Universidade X Empresa 

Ao longo dos últimos anos, a universidade tem contribuído com as empresas nas 

atividades de pesquisa e desenvolvimento de produtos; além de gerir o processo de formação, 

qualificação, reciclagem de pessoas, muito embora a alguns dos empresários considere a 

universidade como um mero formador de mão-de-obra em nível de 3o Grau. 

Face às criticas e a insistência das empresas que reclamam por uma escola que 

prepare as pessoas para responder às necessidades do mercado de trabalho, as universidades 

reformulam seus currículos e inserem estágios visando a preparar os alunos para o mercado. 

As teorias e modelos pedagógicos utilizados na formação básica e fundamental têm objetivos 

diferenciados dos utilizados nos treinamentos em empresa. A própria pedagogia faz esta 

diferença. 

No entanto, as constantes divergências de opinião vêm proporcionando uma 

reflexão no meio acadêmico. O modelo utilizado nos treinamentos nas empresas é 

completamente diferente do modelo educacional vigente nas escolas brasileiras. Nas 

organizações, há uma forte necessidade de aquisição de conhecimento, competência, 

habilidade e atitudes do campo profissional do futuro trabalhador. 

A integração entre educação e trabalho em países como a Alemanha, Suíça e 

Áustria é antiga. No Brasil, as empresas fomentaram formação profissional, ao longo dos 

anos, mediante reuniões, cursos de curta e longa duração, seminários, treinamentos, 

congressos e encontros. Para os primeiros escalões ou àqueles que ocupavam cargos de chefia 

e liderança eram oferecidos cursos fora da empresa, sem muita garantia de aprendizagem do 

que era ensinado, pois a condução do processo de treinamento era centrada no instrutor. Na 

                                                           
70 NTIC – Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
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visão organizacional, ensinar dentro das empresas nada mais é do que administrar 

contingências de aprendizagem. 

DEMO diz que “temos processos educativos pouco inspirados na capacidade 

questionadora e reconstrutiva do conhecimento, como temos facilmente processos científicos 

alienados da ética histórica”. Continua ressaltando que o termo “educação profissional” deve 

apresentar nesta época de modernidade o sentido de: 

a) Formação para envolver o todo do contexto da cidadania e não treinamento para inserção 

no mercado de trabalho; 

b) Saber pensar e aprender a aprender qualidade política manejar bem o conhecimento e 

humanizar-se; 

c) Tornar o centro da profissão o ‘saber fazer’, competência renovadora permanente; 

d) Recuperação constante é parte essencial de sua competência e o profissional competente é 

aquele que todo dia se renova, assim como o conhecimento; 

e) Formação básica pode ser decisivo para a qualidade do profissional; 

f) Desafio reconstrutivo estocagem de conhecimento pelo estudo constante e pela antecipação 

a uma realidade em permanente mutação; 

g) Processo profissionalizante centrado na qualidade educativa, para adquirir capacidade de 

inserir-se no mercado e, sobretudo confrontar-se com ele; 

h) Por último, enfoque integrado é substancial não desconectar meios e fins, ou qualidade 

formal e política, o que levaria a cuidar tanto da qualidade educativa do processo 

profissionalizante, quanto das condições de inserção no mercado. 

Finalmente, DEMO apresenta dois desafios para a educação profissionalizante: 

garantir aprendizagem reconstrutiva competência centrada na cidadania do trabalhador; fazer 

com que exista uma conexão entre aprendizagem e a inserção no mercado, esta introdução 

permitirá ao trabalhador conhecer e utilizar as inovações no mercado de trabalho. 
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1.2 Visão pedagógica de ensino-aprendizagem no treinamento 

A aprendizagem moderna está fortemente vinculada ao esforço reconstrutivo, das 

teorias construtivistas e sócio-interacionistas. Os processos educacionais utilizados em 

treinamentos têm, independentemente da metodologia e meios, sempre por base um 

determinado modelo pedagógico que está relacionado ao ensino-aprendizagem das 

tecnologias mais apropriadas ao grupo que deve ser treinado e nos efeitos desejados da 

aplicação dos conhecimentos adquiridos ou na ambiência social da aprendizagem. 

Embora exista disponível, hoje, um leque de teorias e práticas de aprendizagem, 

com enfoque multidisciplinar, o modelo normalmente utilizado é do tipo tutorial, instrutivista 

e as estratégias didáticas centradas em aulas expositivas. E ainda, pelo modelo adotado, é 

ainda mais grave nos cursos profissionalizantes, por conta destes serem abreviados, resumidos 

e restritivos. Sugere o autor que na educação profissional deve predominar a valorização do 

saber pensar e do aprender a aprender, com qualidade formal e política. 

GRANDI71 fez uma reflexão à cerca dos modelos pedagógicos mais utilizados em 

treinamento nas empresas, apresentando três destas por seus domínios predominante, são as 

pedagogias da: transmissão, condicionante e problematização. 

A primeira, parte da premissa de que as idéias e conhecimentos são os pontos 

mais importantes da educação e que o objetivo do aluno é receber o que o professor e o livro 

transmitem. Diferentemente da anterior, a pedagogia do condicionamento enfatiza os 

resultados comportamentais, ou seja, as manifestações empíricas e operacionais da troca de 

conhecimento, atitudes e destrezas. A última, parte de que, em um mundo de mudanças 

rápidas, o importante não é o conhecimento ou idéias, nem comportamentos corretos e fáceis 

que se espera, mas sim a capacidade do aluno de detectar os problemas reais e buscar, para 

eles, soluções originais e criativas. Estas teorias podem trazer algumas conseqüências 

individuais ou sociais. 

A profissionalização em massa tem o custo por treinando bem mais baixo se 

usarmos um sistema de treinamento em larga escala (modelo a distância) bem planejado, em 

vez de qualquer outro tipo de programa de treinamento. Entretanto, o custo inicial da primeira 

aplicação e do desenvolvimento é alto. Por analogia, é como aceitar o alto custo inicial da 

                                                           
71 GRANDI, M. T. Alguns fatores pedagógicos. In: Capacitação pedagógica para instrutor e supervisor – área da 
saúde, 1.ed. - Brasília: Ministério da Saúde, 1994 
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construção do edifício de uma fábrica para reduzir o custo unitário do produto na linha de 

produção. 

Todo processo formativo precisa de informação e cabe às novas tecnologias o 

papel decisivo na disponibilização desta informação. Sendo que o maior desafio é como 

utilizar adequadamente estes recursos tecnológicos na direção de ambientes de aprendizagem 

reconstrutiva. Quando se pensa em educação continuada para organizações empresariais, 

vêem-se espalhadas pelo mundo inteiro experiências e modelos diferentes de treinamentos a 

distância. Cabe ainda pesquisar um pouco sobre como está sendo utilizada a tecnologia no 

meio empresarial e o surgimento das universidades corporativas. 

 

1.3 Universidades Corporativas 

A Universidade Corporativa é um instrumento utilizado por empresas públicas e 

privadas para formar e treinar pessoal em sua área de atuação. O principal motivador para o 

desenvolvimento de uma Universidade Corporativa é a intenção da empresa de segmentar ou 

direcionar a área de formação de seu pessoal, seja na graduação, pós-graduação ou mesmo em 

cursos de extensão através de um simples treinamento interno. Contudo, a Universidade 

Corporativa não tem seus cursos reconhecidos como oficiais. 

EBOLI72 conceitua Universidade Corporativa como um sistema eficaz de 

desenvolvimento de competências e talentos humanos nas empresas; não sendo uma ameaça 

às universidades tradicionais, nem significando esvaziamento no papel das mesmas. Pelo 

contrário, a autora acrescenta que "as experiências mais bem-sucedidas de Universidades 

Corporativas são aquelas que realizaram parcerias com algumas universidades que têm a 

competência para agregar valor a estes programas corporativos, contribuindo assim para que 

as empresas realizem com mais competência e resultado o processo de gestão dos 

conhecimentos considerados críticos para o sucesso do negócio". 

DEMO e FLEURY73 concordam que, na formação inicial da pessoa, compete às 

universidades e instituições formais de ensino desempenharem um papel primeiro e único no 

processo de aprendizagem, construindo os alicerces de conhecimentos teóricos, sociais e 

                                                           
72 EBOLI, Marisa. (coordenadora) et al. Coletânea universidades corporativas Educação para as empresas do 
século XXI. São Paulo: Editor Adolfo Schmukler. 1999. 
73 FLEURY, Maria Tereza L. No universo da cultura, o centro se encontra em toda parte. In: Coletânea 
universidades corporativas Educação para as empresas do século XXI. 1999. 
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metodológicos, os quais constituirão a base para o desenvolvimento das competências 

necessárias para a organização. A formação profissional definitiva é transmitida no mercado 

de trabalho, que dá continuidade na aprendizagem, alinhada com os objetivos estratégicos da 

empresa que o acolhe. 

EBOLI complementa dizendo que é crescente no mundo a implantação de 

Universidades Corporativas e que os impactos positivos de seu surgimento refletem-se logo 

nos resultados do negócio da organização. A adoção de Sistemas Educacionais Competitivos 

configuram-se como uma alternativa de estratégia empresarial na busca de melhorias na 

gestão do conhecimento e na valorização das competências como vantagem competitiva. 

Segundo FLEURY, o tema educação corporativa, também chamado de 

universidade corporativa, destaca-se por sinalizar a superação dos modelos tradicionais de 

treinamento e desenvolvimento T&D pelas empresas e a busca de novas formas e relações 

para aprendizagem, gerando uma permuta de informações através das parcerias, que podem 

ser irradiadas na cadeia produtiva, de suprimento ou pela interação com as instituições de 

ensino. 

Para o ministro Paulo Renato de Souza - 1999 "No Brasil, estamos vivendo um 

processo de importantes e intensas mudanças no campo educacional, e evidencia-se a 

necessidade urgente de se integrarem os esforços na esfera pública e privada, para a 

formulação e a viabilização de práticas educacionais adequadas e modernas". 

O momento é próprio para repensar a educação e o modelo brasileiro de 

preparação para o mercado de trabalho. Há um enorme esforço marcado pela busca da 

universalização do ensino e da democratização, não só do acesso e das oportunidades de 

aprendizagem, mas também no que diz respeito a sua gestão. A inserção das novas 

tecnologias e os projetos organizacionais estão em pleno desenvolvimento no Brasil e no 

mundo. As primeiras Universidades Corporativas estão nas empresas ACCOR, VISA, 

MOTOROLA, MCDONALD’S, ALGAR, PETROBRAS, BRAHMA e DATASUL, que 

buscam um modelo virtual que as tornem capazes de levar o conhecimento a toda sua 

clientela espalhada pelo país, vale lembrar de quem já possuiu e abandonou a idéia, 

CITIBANK, por exemplo. 
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2. Capital Intelectual e Gestão do Conhecimento: Mudança de paradigma 

Nos últimos tempos a entrada da humanidade na fase da Sociedade do 

Conhecimento foi uma das mais importantes mudanças de paradigmas, a qual, na visão de 

Alvin Toffler, dá seqüência a uma primeira grande etapa que ele chama de Sociedade dos 

Músculos, e à subseqüente Sociedade da Riqueza. Havemos de nos perguntar, entretanto, qual 

o impacto desse evento na nossa vida; para tanto é bom que se entenda o conceito da Escala 

da Sabedoria para que não se confundam, dados com informação e muito menos com 

cultura.74 

• A coleta de dados este é apenas o primeiro degrau do aprendizado e serve tão somente 

como uma base de operação para o processo, sendo, normalmente, de origem quantitativa. 

• A disponibilização da informação já resulta de uma análise mais criteriosa de dados não 

sendo, entretanto suficiente para a plenitude da ação. 

• A cultura é a retenção da informação dentro do binômio mente-cérebro permitindo que o 

processo decisório cotidiano seja embasado por um nível de conhecimento mais 

consistente. 

• A sabedoria, além de reter e interagir a informação, os seres humanos passam a ter a 

capacidade de criar idéias novas de vanguarda, as quais serão, efetivamente, os fatores de 

diferenciação competitiva de cada organização. 

 

2.1. Tendências em educação nas empresas 

Uma das áreas que sofrerão maior nível de modificação dentro das organizações 

nos próximos anos será a tradicional área de T&D. Normalmente considerada uma 

sofisticação por vezes dispensável, ela só se posicionará em um real patamar de nobreza no 

momento em que preparar com excelência as pessoas para enfrentar os desafios e a 

competitividade do ambiente de negócios. A seguir, sem o objetivo da análise completa, 

descrevemos algumas forças e tendências que merecem análise profunda da parte dos 

executivos e profissionais de T&D: 

                                                           
74 Vianna, Marco Aurélio Ferreira e Junqueira, Luiz Augusto Costacurta - Material apresentado no Seminário: 
Consultoria Treinamento e Desenvolvimento no Século XXI. 
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• Claramente, ocorre uma exigência cada vez mais intensa de o treinamento e 

desenvolvimento tradicional abandonarem seu viés burocrático e tornarem-se centros 

efetivos de resultado; 

• Na realidade brasileira, com raras e honrosas exceções, a preparação básica média de um 

profissional de nível não atinge os patamares mínimos de capacitação exigidos pelas 

empresas e pelos mercados nesta entrada de milênio; 

• Ao mesmo tempo, deve-se levar em consideração que a reengenharia do sistema 

educacional brasileiro tomará um tempo incompatível com as novas necessidades que a 

velocidade da mudança impõe sobre a sociedade. Sempre é importante lembrar a reflexão 

de Alvin Toffler: "Para o sucesso no mundo atual não mais existe a divisão entre 

comunismo e capitalismo, entre norte e sul, mas, sim, a clara separação entre os velozes e 

os lentos". 

• Na realidade, estamos entrando numa Quinta Onda (1-Agrícola, 2-Industrial, 3-Serviço e 

4-Informática/Telecomunicações) cuja denominação de Era do Conhecimento poderia se 

elevar à categoria de Era da Sabedoria; 

• Cada vez mais, o ativo intangível das organizações assume importância maior em relação 

ao seu valor real e exige novas formas de planejamento, desenvolvimento e mensuração do 

capital intelectual e da inteligência competitiva das organizações; 

• Apesar de a oferta de empregos para a maioria dos universitários situar-se em níveis 

dramaticamente baixos, por paradoxal que possa parecer, haverá uma absoluta escassez 

dos talentos capazes de gerar uma diferenciação competitiva compatível com as demandas 

desses novos tempos. Atrair, desenvolver e reter talentos profissionais serão prioridades 

ligadas diretamente ao ambiente humano das empresas cuja responsabilidade também 

incluirá a educação contínua destes talentos; 

• A obsessão pela competitividade, que exigirá um ainda longo e contínuo período de 

redução de preços e aumento da qualidade, irá comandar o totalitarismo da fase do “Valor 

Agregado”, em que a sobrevivência de qualquer ponto da economia só se será justificada 

por sua capacidade de exceder as expectativas dos clientes. Neste ponto, mais uma vez, 

preparar pessoas para este difícil desafio será fator crítico de sucesso. 
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• Ao permitir o acesso sem fim das informações e a interconectividade geral, a revolução da 

telemática criará novos processos de aprendizagem que transformarão completamente o 

sistema tradicional de ensino; 

• Assim como em alguns outros processos de desenvolvimento, será cada vez mais exigido 

que os esforços e investimentos em T&D tenham aplicação prática, deixem de ser um mero 

processo e se transforme em uma atividade econômica rentável cuja efetividade será 

medida por seus resultados. 

Em conseqüência de todas essas tendências, certamente surgirão dentro das 

organizações novos instrumentos e instituições que se responsabilizarão pelo 

desenvolvimento de seus Seres Humanos não só dentro das empresas como também 

procedimentos para busca destes valores. 

 

2.2. Capital intelectual, o amanhã que já chegou 

Peter Drucker, considerado o pai da “Administração Moderna”, já advertia em 

1983 sobre a importância do trabalhador intelectual. A partir de 1994, com Tom Stewart nos 

Estados Unidos e Leif Edvinsson na Suécia, a idéia vem ganhando cada vez mais força. 

Afinal de contas, temos que considerar que algumas coisas realmente podem ser consideradas 

fenômenos de ruptura. A maior indústria de tênis do mundo, a Nike, não tem fábrica. A 

livraria de maior crescimento no mundo, a Amazon, não tem um metro quadrado de lojas. A 

Lotus foi vendida à IBM, por quinze vezes seu valor patrimonial. A Microsoft vale em bolsa 

cem vezes o valor do seu ativo tangível. A filial americana da Nokia fatura 200 milhões de 

dólares com 5 empregados. A verdade é pura e simples. A administração tradicional, aquela 

do organograma jurássico e burocrático, vem dedicando uma parcela de sua energia, tempo e 

recurso cada vez menor ao verdadeiro valor das organizações: sua inteligência competitiva ou, 

usando uma expressão de cunho mais tecnológico, o seu ativo intangível. 

O cenário da globalização mostra algumas tendências que tornarão a gestão do 

Capital Intelectual (ativo intangível ou inteligência competitiva) não só uma ferramenta cada 

vez mais importante como também, no sentido mais profundo do termo, um novo paradigma 

deste início do Século XXI. Empresas de todos os portes, incluindo a miríade de 

empreendedores que iniciarão seus negócios nessas próximas décadas, deverão incorporar nos 

seus negócios esta nova maneira de pensar. Contabilizar, administrar, auditar, gerenciar, 
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planejar, organizar, controlar e todos os outros verbos que formam a administração 

tradicional, relacionando com todos os verbos que se relacionam também com a maneira de 

comunicar através dos meios eletrônicos, tendo a grande rede mundial como o veículo 

principal, caso este composto não seja inter-relacionado, e permanecer no sistema tradicional, 

será a tática administrativa mais rápida para o fracasso empresarial. Abaixo, podemos 

identifica algumas tendências que fortalecerão este movimento de inter-relação, potencial de 

comunicação e administração. 

• As empresas vão operar cada vez mais em redes; em comércio eletrônico, comunicação 

interna e externa, interligação fornecedor - empresa / empresa - cliente, etc; 

• O emprego tradicional representado por registro de horário de entrada e saída, tende a 

diminuir drasticamente; 

• A flexibilidade destes horários será cada vez maior e mesmo o trabalho tradicional será 

cada vez mais feito em casa, como uma extensão do escritório da empresa; 

• As áreas de Prestação de Serviços serão cada vez mais importantes na composição do PIB 

- Produto Interno Bruto, onde parte ou toda operação da empresa será realizada por 

pequenas e micro empresas; 

• Megasoftwares e softwares corporativos virão revolucionar a organização e o poder de 

comunicação das empresas; 

• A competitividade - O paradoxo da melhoria da qualidade com diminuição de preços, será 

uma síndrome permanente; 

• A inovação e mudança permanente serão mais fatores críticos de sucesso do que de 

sobrevivência das organizações; 

• Treinamento e aprendizado contínuo, no conceito mais nobre da Organização do 

Aprendizado, receberão recursos cada vez mais substanciais. 

• Uma sólida cultura, com o alinhamento de valores e princípios e a determinação de uma 

visão compartilhada será cada vez mais fator de diferenciação competitiva das 

organizações. 
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• Diante das enormes dificuldades do ambiente externo os talentos humanos e o potencial de 

aprendizagem serão cada vez mais escassos, em função do nível de exigência. 

• No mundo do pluralismo e da multiplicidade, principalmente do comércio eletrônico, deter 

e alimentar uma marca reconhecida e respeitada será uma estratégia cada vez mais 

perseguida. 

• No mundo da infinitização do comércio virtual eletrônico, a logística com base em forte 

capacitação informática, dominar o surgimento contínuo de novas tecnologias será cada 

vez mais um efetivo atributo de sucesso. 

 

3. Avaliação da viabilidade da Universidade Corporativa 

A definição de Universidade Corporativa, segundo JEANNE MEISTER75, "É um 

guarda-chuva estratégico para desenvolvimento e educação de funcionários, clientes e 

fornecedores, buscando otimizar as estratégias organizacionais", pode-se dizer, em poucas 

palavras que há uma tendência de substituição rápida, dos departamentos de treinamento das 

empresas pelas Universidades Corporativas. 

A Universidades Corporativas diferentemente das Universidades tradicionais, têm 

o foco no “negócio” que as empresa necessita. Precisa-se alargar os horizontes de treinamento 

para gerar receita, posicionar-se a favor das Universidades Corporativas nos aspectos que a 

difere do tradicional Departamento de Treinamento, vale mencionar que o departamento de 

treinamento tende a ser reativo, descentralizado, buscando atingir um grande público, com 

uma razoável variedade de programas "abertos", nem sempre voltados para a solução de 

problemas do "negócio". 

A Universidade Corporativa centraliza as soluções de aprendizado para cada 

"família" de cargos e funções dentro da organização, utilizando o treinamento como 

instrumento de massa crítica, reduzindo custos pela escala de contratação, definindo padrões 

comuns para atuação dos consultores externos etc. 

 

 

                                                           
75 Executivo da Corporate Universities Xchange. 
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4. Implantação de uma Universidade Corporativa 

Uma série consistente de tendências estratégicas externas tem sido um enorme 

impacto sobre a ciência de administração, especificamente no campo da função humana de 

treinamento e desenvolvimento. A tentativa de convergência destas idéias nos leva à 

conclusão de que as empresas terão, obrigatoriamente, que reagir quebrando paradigmas 

tradicionais e trazendo para si a responsabilidade da coordenação do aprendizado e da 

educação de seus Potenciais Humanos internos, procurando suprir as deficiências, seja para 

atrair e reter talentos, seja para atender à gestão do seu capital intelectual. 

Por isto, emerge com força total esse novo conceito da Universidade Corporativa, 

uma evolução qualitativa da tradicional área de treinamento e desenvolvimento a qual, longe 

de caracterizar-se um rótulo, uma embalagem redesenhada, ou muito menos um modismo, 

virá representar um poderoso instrumento enriquecedor de uma base humana que sustente o 

desenvolvimento estratégico das empresas. Com base em nossas pesquisas, principalmente na 

concepção estratégica de uma Universidade Corporativa, nos estudos tradicionais de uma 

literatura já extensa e nos contatos mantidos com várias empresas visando a formação de uma 

parceria, podemos também, sem a pretensão da totalidade, descrever alguns pontos 

relacionados com a implantação de uma Universidade Corporativa: 

• A Universidade Corporativa é um centro de resultados que vai sensibilizar o acionista pelo 

aumento do valor agregado do patrimônio líquido da empresa. 

• Os serviços fornecidos pela Universidade Corporativa devem ser mensurados tanto no 

âmbito dos processos como dos resultados e, no limite, deve haver planejamento e controle 

do impacto de suas atividades sobre os fatores críticos de sucesso. 

• Os profissionais de uma organização devem ser estimulados e motivados a dividir entre si 

o conhecimento adquirido criando uma rede interna de conhecimento com ênfase na 

comunicação e disseminação permanente das boas práticas. 

• Os investimentos deverão ser criteriosamente analisados em consonância com o porte da 

empresa e suas necessidades específicas. Não se deve confundir a Universidade 

Corporativa com a necessidade da posse física de um campus universitário e uma cultura 

corporativa; não se pode esquecer que uma Universidade Corporativa se constitui em um 

fortíssimo pólo de irradiação e consolidação da cultura empresarial, motivo pelo qual 

direta e indiretamente deverão fazer parte do seu currículo as atividades ligadas aos 
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princípios, crenças e valores da organização, que funcionem como forte estímulo à 

consolidação da motivação dos seus colaboradores. 

• Para atingir a excelência uma Universidade Corporativa não poderá se restringir ao modelo 

"sala de aula-professor-aluno". Seu objetivo maior é expandir o cérebro dos seres humanos 

através dos mais diferentes sistemas de aprendizado: viagens, entrevistas, visitas, análise 

de casos, avaliação de empresas, funções de troca de experiências, leituras complementares 

etc. Sua função é a criação de uma mentalidade contínua de aprendizado voltada para o 

desenvolvimento da organização. 

• O planejamento e desenvolvimento de cada indivíduo deverão ser criados e monitorados de 

modo que sejam construídas as referências dinâmicas indispensáveis neste ambiente. Uma 

Universidade Corporativa deve ter como objetivo a estruturação da incerteza do futuro dos 

colaboradores de uma organização. 

• O comprometimento, o planejamento e monitoramento da evolução de cada colaborador 

não poderão cair na limitação do paternalismo unilateral. Caminhos individuais serão 

traçados para cada pessoa, assessorados e/ou apoiados pela central de inteligência na 

Universidade Corporativa com uma clara visão de direitos, responsabilidades e até idéias. 

• Num ambiente de mudanças não se pode garantir a segurança do emprego vitalício. A 

qualquer momento, uma mudança no mercado, nas tecnologias, na gestão ou na própria 

concorrência, podem obrigar à descontinuidade da relação entre um colaborador e a 

empresa. Por isto mesmo, uma Universidade Corporativa que queira efetivamente cumprir 

sua missão deverá desenvolver a capacitação empreendedora em seus clientes, de modo a 

prepará-los para a vida como um exercício de melhoria contínua. 

• A tecnologia e meios do ensino a distância propiciado pelo avanço da telemática será a 

ferramenta permanente de gestão de modo a permitir melhor utilização e aproveitamento 

do tempo. 

• Uma das funções da Universidade Corporativa consiste no preenchimento das lacunas 

deixadas pelo sistema de ensino tradicional, por este motivo devem fazer parte integrante 

de seu escopo de atuação programas que criem um "conteúdo de homogeneização de 

conhecimento", para cada um dos níveis e/ou funções das organizações. 
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• Levando em consideração que cada vez mais as empresas trabalharão em redes e em 

cadeias de operação, a Universidade Corporativa deve ser um campo aberto a todas as 

áreas de negócios das empresas sendo evidentemente estabelecidos critérios de justiça 

financeira da cobertura dos custos envolvidos. No limite, uma Universidade Corporativa 

poderá pertencer à cadeira de operações e negócios de sua organização. 

 

4.1. Implantação da Universidade Corporativa 

Segundo Rodriguez y Rodriguez76, historicamente, a idade moderna começou em 

1453, com o início das chamadas invenções como a pólvora, a bússola, a imprensa e as 

descobertas marítimas. No período de 1500 a 1900, houve a passagem da Era do Sagrado para 

a Era da Ciência e Tecnologia. Com a evolução da ciência e tecnologia, foi iniciada na década 

de 1940 a Era da Informação e do Conhecimento. 

Com o avanço da automação dos processos, a partir do uso cada vez mais 

coordenado da tecnologia, as empresas passam do modelo mecanicista para modelos mais 

complexos, com um misto de funções, processos, projetos e redes. O papel do ser humano nas 

organizações também tem evoluído, pois passou de uma cultura servil e cumpridora de 

padrões e procedimentos para uma cultura de inovação, criação e multiplicadora de 

conhecimentos, trazendo um diferencial competitivo para as organizações. 

Na década de 70, foi iniciada a implantação da qualidade total nas empresas. A 

grande preocupação, neste período, era ainda o controle das pessoas para que as tarefas 

fossem executadas dentro do planejado. Isto evoluiu, mas não significa que os controles 

tenham deixado de existir, ao contrário. Eles existem, só que agora embutidos em sistemas 

cada vez mais automatizados, como os CRM77, ERP78 e SCM79. 

Em paralelo ao processo de modernização nas empresas, com o uso intenso de 

tecnologia, as necessidades de treinamento das pessoas para a execução de tarefas 

previamente conhecidas e sistematizadas, dão lugar a uma outra necessidade que é capacitar 

as pessoas para resolver problemas não sistematizados. 

                                                           
76 Prof. Dr. Martius Vicente Rodriguez y Rodriguez - Gerente de Desenvolvimento em Gestão Empresarial da 
Universidade PETROBRAS 
77 CRM – Customer Relationship Manager 
78 ERP – Enterprise Resource Planning 
79 SCM – Supply Chain Management 
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De outra forma, na Era Mecanicista, alguém da organização pensava no processo 

como um todo e transformava este complexo processo em partes que eram tratadas e 

resolvidas de forma segmentada e pouco sistêmica. Daí a necessidade da existência, na época, 

dos setores responsáveis por Organização e Métodos nas empresas, que cuidavam do 

detalhamento na forma de execução das tarefas, medindo tempos e movimentos para que tudo 

funcionasse como um verdadeiro relógio de precisão. 

Com a pressão dos concorrentes e o aumento da automação, as máquinas 

começaram a fazer, com maior rapidez e segurança operações antes realizadas somente pelo 

homem, liberando-o para outras funções. Isto criou novas demandas na formação das pessoas 

que enfatizaram os seguintes aspectos: 

• Visão sistêmica, com preservação da especialização contínua; 

• Atuação lateral de forma integrada e não mais funcional e estanque; 

• Aprendizagem contínua e não mais de treinamento ou “adestramento” para a realização de 

tarefas repetitivas e cansativas; 

• Foco em resultados e capacidade de selecionar o que é efetivamente importante para a 

conclusão das tarefas. 

Assim, novas competências são requeridas das pessoas para a sua adequada 

atuação e manutenção no mercado de trabalho, quais sejam: 

• Aprendendo a aprender; 

• Visão global de negócios; 

• Comunicação e colaboração; 

• Pensamento criativo e solução de problemas; 

• Aprendizado tecnológico; 

• Aprendizado em fazer negócios globais; 

• Desenvolvimento e liderança; 

• Auto-gerenciamento da carreira. 
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4.2 A evolução dos modelos de educação 

Graças à capacidade do homem de pensar e acumular conhecimento, o processo 

de transmissão tem evoluído desde o início dos tempos. Esse processo pode ser evidenciado 

desde a passagem do conhecimento de pai para filho ou do mestre para o aprendiz, quando o 

conhecimento era mantido ao longo de anos por uma série de pessoas, mas de modo 

totalmente seletivo e direcionado, até a criação de escolas que possuíam o papel de transmitir, 

de modo formal, o conhecimento acumulado pelo homem. 

Com a profissionalização do ensino, as escolas identificaram as matérias básicas e 

aquelas específicas para a utilização no mercado de trabalho, dentro de uma visão adequada à 

organização do trabalho na época, ou seja, funcional ou por especialidade. 

De forma mais acentuada, as primeiras Universidades Corporativas surgiram na 

década de 80 nos EUA, e no Brasil este mesmo fato ocorreu na década 90. A evolução até a 

chegada das Universidades formadas dentro das empresas teve como impulsionador a alta 

competitividade do mercado. Por sua vez as Universidades tradicionais formavam os 

especialistas, verificado que somente especialistas não atendiam as demandas de mercado, as 

Universidades tradicionais disponibilizaram cursos de especialização, visando ao atendimento 

das empresas na formação de pessoas com uma visão sistêmica de processos. 

Mas, isto ainda não estava sendo suficiente, algumas empresas criaram suas 

próprias Universidades com o objetivo ensinar de forma focada no seu “negócio” e com todas 

as atividades relacionadas com seus produtos e serviços, já que isto somente a própria 

empresa poderia fazer a partir da capacitação dos seus empregados, clientes, fornecedores, 

sociedade e acionistas. Deve ser destacado que as Universidades Corporativas não surgiram 

com o objetivo de substituir as tradicionais. O que ocorreu e tem ainda ocorrido, é um 

processo de aprimoramento das empresas na formação das pessoas e para que isto ocorra é 

necessário um forte processo de parceria da empresa com Universidades tradicionais, 

consultorias, além de outras empresas, inclusive suas concorrentes. 

Diante deste desafio, com a implantação de uma Universidade Corporativa, a 

mesma poderia ser utilizada como um verdadeiro fio condutor de um processo de mudança 

nas organizações, observando-se a migração para novos modelos organizacionais, baseado em 

redes de relacionamento e parcerias, na inovação, na atuação global, no desenvolvimento de 

competências, entre outras características. 
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Observando as empresas que já possuíam um departamento de treinamento, 

verificou-se que a educação estava voltada, em grande parte, para o treinamento de pessoas 

como um evento isolado. Com os novos paradigmas vigentes, quando o conhecimento e a 

inovação fazem a diferença entre o sucesso ou o fracasso de uma empresa, é necessário que se 

tenha uma área de aprendizagem contínua e não mais como um fato isolado no tempo. As 

Universidades Corporativas, diferentemente das Universidades e Centros Universitários 

tradicionais tendem a se organizar em torno dos princípios relacionados à prática de negócios; 

gestão de competências; cultura organizacional e às crenças e valores da empresa. 

A Universidade Corporativa é um instrumento utilizado por empresas públicas e 

privadas para formar e treinar pessoal em sua área de atuação. O principal motivador para o 

desenvolvimento de uma Universidade Corporativa é a intenção da empresa de segmentar ou 

direcionar a área de formação de seu pessoal, seja na graduação, pós-graduação ou mesmo em 

cursos de extensão através de um simples treinamento interno. Contudo, a Universidade 

Corporativa não tem seus cursos reconhecidos como oficiais. 

 

5. A diferença entre Universidade Corporativa e Centro de Treinamento 

Com o aumento da competitividade no mercado, as empresas têm implementado 

mudanças no sentido de aprimorarem cada vez mais as pessoas, consideradas dentro de uma 

Sociedade do Conhecimento como principal diferencial competitivo entre as organizações. 

Nesta busca permanente de maior competitividade, os chamados Centro de Treinamento e 

Desenvolvimento de Recursos Humanos transformam-se em Universidade Corporativa. 

Como todo processo de mudança, o mesmo depende, entre outras coisas, de 

mudar a cultura das pessoas e da organização. Na prática, mudar o nome é um dos pontos do 

processo de mudança, mas certamente é necessário que algo maior do que a simples troca de 

nome. É necessário então, que a mudança ocorra principalmente na forma de pensar e de agir 

das pessoas e, portanto, da cultura organizacional que é um processo de mudança mais lento 

do que possa parecer. 

Na realidade a grande maioria das empresas está hoje funcionando com base nos 

princípios desenvolvidos durante décadas para a Sociedade Industrial, o que significa, entre 

outras premissas, que as pessoas que hoje trabalham são cobradas pelo tempo dedicado à 

empresa e não pelo resultado gerado para a mesma. Significa também que para a grande 



163 

maioria dos empregados existem outras dezenas, por vezes centenas de candidatos aptos a 

ocuparem os seus postos de trabalho e por vezes, a um custo menor. Estamos no início de um 

processo de transição, para a Sociedade do Conhecimento, onde os talentos identificados e 

reconhecidos em uma empresa são percentualmente poucos, enquanto os talentos 

adormecidos ou desconhecidos constituem a grande maioria de pessoas nas empresas. 

A Universidade Corporativa é um dos elementos que irá auxiliar as empresas a 

migrar para a Sociedade do Conhecimento, mas o caminho a ser percorrido não é simples e 

nem rápido. Deve ser reforçado que em um primeiro momento, poderá haver apenas a 

mudança do nome, da imagem e até do visual, mas o fundamental estará na mudança de 

postura e da real conexão as questões estratégicas da organização. 

O Centro de Treinamento, orientado para o desenvolvimento de habilidades 

específicas é fortemente voltado para a melhoria do desempenho das empresas e é 

normalmente considerado como alvo preferencial na redução de custos. Nesta abordagem o 

treinamento capacita as pessoas a fazerem algo já conhecido na organização, tornando-a mais 

eficiente. Na visão do Centro de Treinamento à medida que os processos vão sendo 

automatizados é necessário treinar as pessoas para atividades que representam as rotinas 

físicas ou intelectuais da empresa. A questão é que somente isto não gera mais um diferencial 

competitivo, sendo necessária uma política de criação e multiplicação de pessoas que possam 

criar e inovar, as quais poderão fazer a diferença entre o fracasso ou o sucesso da organização. 

Na Sociedade do Conhecimento o planejamento, a inovação e as estratégias 

precisam permear toda a empresa para que mesma tenha agilidade, seja eficaz e flexível às 

mudanças. Neste novo modelo, a Universidade Corporativa desempenha um papel de grande 

importância, podendo funcionar como o fio condutor deste processo de mudança nas 

organizações. 

A Universidade Corporativa está orientada para o desenvolvimento de 

competências críticas para que as estratégias da organização sejam alcançadas, estando 

voltada diretamente para o resultado das empresas. Neste caso, o investimento na capacitação 

das pessoas é visto como uma forma de abrir novas oportunidades de mercado e gerar novos 

negócios, proporcionando assim um impacto direto nos produtos ou serviços oferecidos. 

O fato é que o mundo de hoje é bem mais complexo e com muito mais variáveis 

atuando a cada momento do que no passado. Não que no passado, não tenha havido grandes e 
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complexas mudanças, porque houve, mas não tão rápido como tem ocorrido. E são estas 

rápidas mudanças que têm exigido das empresas um maior foco nos negócios e também uma 

necessidade de aprendizagem contínua e alinhada às suas estratégias. 

Nos dias de hoje estamos “on line” com todo o mundo, vivendo em tempo real de 

forma integrada e global. As notícias chegam a cada segundo de todas as partes do mundo e 

cada informação pode ser uma nova e decisiva variável que poderá afetar a todos nós, 

podendo até mesmo haver dificuldade em distinguir a realidade da ficção, como os fatos que 

ocorreram em 11 de setembro de 2001 nos EUA, evento este que estabeleceu um novo marco 

na história do mundo, afetando todas as dimensões de relacionamento entre países, no 

momento em que recebíamos as notícias, tínhamos a falsa impressão de que seria a 

apresentação de mais um filme de catástrofe. De fato, a evolução da tecnologia trouxe uma 

mudança na forma de fazer negócios por conta do processo de automatização e que permitiu 

uma velocidade cada vez maior na capacidade de transferir os dados. 

Esta velocidade no fluxo das informações faz com que se tenha pouco tempo para 

assimilar novas informações até a tomada de decisões e, portanto, a velocidade com que as 

informações trafegam nos faz ter hoje um mundo bem mais complexo. Assim, a existência de 

novos paradigmas relativos à aprendizagem e à geração do conhecimento começa a tomar 

forma com a Universidade Corporativa, tais como: 

• A Universidade Corporativa precisa criar mecanismos que garantam o alinhamento e 

conexão de estratégias empresarias as ações do dia-a-dia. Diferente de ter uma postura de 

atender demandas individuais que somente garantam uma melhoria de desempenho. 

• A Universidade Corporativa funciona como um fio condutor de todo o processo de 

disseminação de cultura e valores não somente para os seus empregados como para todos 

aqueles que se relacionam com a empresa, funcionando como elemento de criação de valor 

junto à imagem da empresa. 

• A Universidade Corporativa não precisa existir fisicamente em um prédio com uma 

administração e várias salas de aula. Ela pode ser totalmente virtual, utilizando salas de 

aulas onde foram mais adequadas e econômicas, utilizando diversas mídias como a 

Televisão Universitária, o Ensino a Distância pela Internet, o ensino por Vídeo-

conferência, etc. 
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• Diferente das empresas da Sociedade Industrial cada empregado deverá buscar o seu 

autodesenvolvimento. Por outro lado, a empresa irá incentivar o desenvolvimento nas 

atividades e áreas que sejam importantes e estratégicas para a mesma. A obtenção deste 

equilíbrio entre os interesses individuais e o interesse da empresa será o grande desafio 

para cada gerência e empregado. Para isto um conhecimento elevado em negociação será 

cada vez mais exigido das pessoas. 

• A necessidade de capacitar clientes e fornecedores transcendendo os muros da organização 

auxilia no processo de fidelização dos clientes, na integração dos fornecedores à cadeia 

produtiva e na criação de novos clientes e identificação de novos fornecedores quando na 

atuação junto à sociedade. Sendo também um esforço que irá manter e desenvolver o valor 

da imagem da empresa junto à sociedade. 

• A Universidade Corporativa precisara criar parcerias com instituições e terceiros para o 

desenvolvimento dos seus projetos, visto que a sua abrangência de atuação é bem ampla, 

apesar do seu foco ser bem reduzido. O desenvolvimento de parcerias sustentáveis e 

duradouras e a certificação de instituições serão um caminho natural para a superação 

destes desafios. 

• Até então, um dos principais indicadores utilizados nos Centros de Treinamento é o total 

de Homens-hora treinado. Este indicador sinaliza o quanto de serviço foi realizado, sendo, 

no entanto, questionado quanto a sua eficácia, já que poderá haver varias horas de 

treinamento sem ser obtida uma efetiva melhoria dos resultados empresariais. Com a 

Gestão de Competências busca-se identificar a partir dos hiatos de competências 

individuais a capacitação a ser desenvolvida para a redução e se possível eliminação destes 

hiatos. 

A Universidade Corporativa trás, portanto, uma nova filosofia de atuação que 

exceder as questões de forma e visuais, e somente aqueles que perceberem as sutilezas 

inerentes a este processo de mudança é que estarão efetivamente criando um diferencial 

competitivo para as suas empresas. 
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5.1. Educação corporativa através da Universidade Corporativa 

O processo de implantação da metodologia que definem as Universidades 

Corporativas nas empresas brasileiras ainda está em fase inicial, uma parcela pequena partiu 

para esta forma de treinamento, algumas empresas importaram o conceito de suas matrizes, 

outras tomaram a iniciativa de fazê-lo a partir da crença de que a medida otimizará o processo 

de treinamento e desenvolvimento de seus potenciais humanos. Existem algumas razões 

específicas que estão apontando para a necessidade de termos, no Brasil, um número maior de 

Universidades Corporativas.80 

Em primeiro lugar não se pode dizer que o conceito da atividade de treinamento e 

desenvolvimento tenha uma nota máxima no contexto empresarial; sua transformação em 

Universidade Corporativa certamente iria enobrecer a atividade, tornando-a algo mais 

respeitado e desejado neste contexto. As empresas brasileiras estão em busca uma unidade 

responsável pela difusão de sua visão, valores estratégicos, bem como pela acumulação do 

conhecimento adquirido, missão que caberá então às Universidades Corporativas. 

Estas empresas cobram da área de T&D81 um foco maior no negócio, a 

demonstração do custo/benefício de suas atividades e a imagem de um centro de lucros; os 

dois tópicos são característicos de uma Universidade Corporativa. As atividades de T&D 

deverão cada vez mais focar o futuro, a partir de uma abordagem proativa, deixando de ser 

apenas solucionadoras de problemas, está aí mais um campo de ação das Universidades 

Corporativas. 

O reforço da cadeia empresa/clientes/fornecedores/comunidade é algo, cujo 

relacionamento é extremamente cobrado de T&D; o alargamento de seus horizontes, atuando 

não apenas atendendo a clientes internos, é também escopo das Universidades Corporativas. 

O combate à rápida obsolescência do conhecimento, a aceleração do seu fluxo dentro da 

organização, hoje imperativo da sociedade globalizada, é certamente uma das missões da 

Universidade Corporativa. 

Entre o foco na informação e o foco na mudança, há uma predominância cada vez 

maior da segunda alternativa. Os programas de treinamento devem ser desenvolvidos para 

solução de problemas específicos, para pessoas que têm em comum esses problemas. É 

                                                           
80 Prefácio da edição brasileira do livro Corporate Universities-Jeanne Meister 
81 T&D – Treinamento e Desenvolvimento, tradicionalmente utilizado como T&D ou TD pelas empresas de 
treinamento ou ainda pelos Departamentos de Treinamento e Recursos Humanos das empresas. 
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também o fim do catálogo de treinamento, em que cada interessado se inscrevia e que o pano 

de fundo era mais voltado para as necessidades individuais. A Universidade Corporativa 

estará sempre mais centrada no treinamento de grupos que possuam problemas comuns e cujo 

objetivo seja a solução desses problemas. Difundir o conhecimento é cada vez mais uma 

responsabilidade das chefias; dar aos executivos a oportunidade de ensinar e acelerar o fluxo 

desse conhecimento é um dos objetivos da Universidade Corporativa. 

Treinar um profissional para a concorrência tem sido uma das características do 

dia-a-dia de inúmeras organizações brasileiras. De nada vale o melhor sistema de treinamento 

do mundo se não houver a preocupação de reter na empresa os profissionais que passaram por 

esse treinamento. Aí entra a Universidade Corporativa, como uma entidade que acena com 

perspectivas de desenvolvimento a longo prazo, atraindo e retendo talentos. Para as empresas 

que estão pensando em ter uma Universidade Corporativa em sua organização, seguem alguns 

pontos que devem ser observados: 

• Opte pela virtualidade, nada de gastar rios de dinheiro numa belíssima sede. 

• Tenha o presidente da empresa como o principal mentor da idéia; obtenha dele a dedicação 

de, no mínimo, 1 dia por mês para a Universidade; 

• Procure subordinar a Universidade Corporativa diretamente ao Presidente; lembre-se de 

que o reitor da Universidade não é, necessariamente, o Diretor de RH. 

• É fundamental saber quanto custa hoje o seu Departamento de Treinamento; isto para, 

amanhã, poder comparar esse custo com o da Universidade Corporativa. 

• Prepare-se para mudar paradigmas em T&D; Internet, Intranet, Boas práticas, etc, devem 

fazer parte do dia-a-dia da Universidade Corporativa. 

• Consultores internos e externos devem ser treinados para "dar aula" na Universidade 

Corporativa; devem conhecer a missão, o contexto, os diferenciais etc. É fundamental que 

os consultores saiam do seu mundo, se flexibilizem e conheçam o mundo da empresa. 

• Tenha um foco especial nas atividades de auto desenvolvimento; a sala de aula deve ir até 

o participante e não o contrário. Dê ao participante a possibilidade de se desenvolver onde, 

como e em que momento ele desejar. 
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5.2. Fatores críticos para a implantação de uma Universidade Corporativa 

A Universidade Corporativa é uma organização que tem como finalidades 

principais desenvolver, armazenar e transmitir o conhecimento necessário ao sucesso 

permanente da Empresa. Cria, aprimora e estimula qualificações, competências, habilidades, 

atitudes e desempenhos individuais e de grupos. 

Busca continuamente o conhecimento adequado aos integrantes da empresa, tanto 

interna como externamente, organizando-o de forma objetiva, e o transmite a todos os 

colaboradores e parceiros, fornecedores, clientes, revendedores, etc, com o objetivo de 

conseguir excelentes resultados de acordo com as melhores práticas do negócio. Investe e 

cuida da gestão do capital intelectual da corporação, fazendo-o com a maior atratividade 

econômica ao seu alcance. Tem usado ultimamente recursos de aprendizagem a distância via 

Internet. 

Através da Universidade Corporativa, a empresa garante que o aprendizado e o 

desenvolvimento sejam vinculados às suas metas específicas, oferecendo melhor sustentação 

aos objetivos empresariais. É criada uma abordagem sistemática e são difundidos os valores 

comuns e a cultura em toda organização. Todos são preparados para crescerem junto com a 

Empresa. Otimiza a aplicação dos recursos financeiros no Capital Intelectual da Corporação. 

Tira maior proveito da experiência adquirida na Empresa. 

Há algum tempo, e mesmo hoje para instituições menos modernas, grande parte 

da aprendizagem do seu colaborador era feita externamente. Graças ao e-learning, chave das 

Universidades Corporativas, este processo pode ser conduzido de maneira econômica, flexível 

e prática. O profissional pode se treinar no horário que mais lhe é conveniente, sem 

necessidade de deslocamento, e no seu próprio ritmo. Mais um grande benefício da 

Universidade Corporativa está ligado à sua capacidade em corresponder às demandas relativas 

ao prazo de validade do conhecimento. 

Para a implantação de uma Universidade Corporativa temos mais do que 

simplesmente a mudança do nome de centro de treinamento para universidade e também a 

capacidade de realizar cursos e eventos. O que há é uma grande mudança cultural e 

comportamental que envolve, não somente aqueles que fazem parte da universidade, na sua 

forma de agir e seus valores, como toda a organização, clientes, fornecedores, acionistas e 

sociedade, na forma de utilizar e ver a universidade. 
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Esta mudança normalmente necessita de um fato marcante para mostrar a todos 

que a partir de um determinado momento nasce uma universidade, na Era do Conhecimento, 

onde as pessoas e o conhecimento que detém são de grande importância, não somente para a 

organização como para a sua vida. Mas há diversos fatores que são críticos para o sucesso da 

Universidade Corporativa e para a sua efetiva implantação e reconhecimento. Dentre ele, 

podemos citas os seguintes: 

• Comprometimento do CEO82 e de todas as gerências de primeiro nível da empresa. 

• Definição do que deve e o que não deve ser feito pela Universidade Corporativa. 

• Definir os seus produtos e serviços, requisitos de qualidade e os clientes que irá atender. 

• O grau de centralização e descentralização das atividades. 

• Definir as áreas de conhecimento irá atender e qual o grau de dedicação. 

• O quanto, o público alvo priorizado está coerente com as estratégias da empresa. 

• Parcerias adequadas que devem ser feitas com a Universidade Corporativa 

• Defina primeiro o que deseja fazer para então buscar as parcerias adequadas. 

• Definir as novas tecnologias que serão utilizadas. 

• Estabelecer um método para medir seus resultados. 

• Analisar o impacto dos resultados sobre a Universidade. 

• Criar um ciclo de criação de novos produtos e programas de aprendizagem. 

• Definir as estratégias de marketing e comunicação. 

Dentro do processo de mudança das organizações, as quais têm evoluído desde o 

modelo mecanicista até o modelo orientado ao conhecimento, as empresas estão sendo 

impulsionadas a ter uma especial atenção ao principal capital que possuem neste novo 

contexto: as pessoas. Hoje, vivemos um processo de transição, quando há diversas pessoas 

que são tratadas seguindo o modelo mecanicista, enquanto outras são diferenciadas pela sua 

capacidade de criar, inovar e planejar. Mas, independente do fato das pessoas serem 

consideradas como peças de reposição ou aquelas que vão trazer algum diferencial 
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competitivo, a implantação de Universidades Corporativas irá permitir a criação de um fio 

condutor para a homogeneização dos valores e cultura dentro da empresa e fora dos muros 

que a cercam, permitindo capacitar seus clientes, fornecedores, sociedade e acionistas 

possibilitando a todos internalizar os conhecimentos necessários para a utilização consciente e 

adequada dos produtos e serviços oferecidos pela organização. A Universidade Corporativa 

em uma organização deve ser liderada pelo seu principal executivo, pois educação é difícil de 

medir e é necessário mais do que alguns indicadores para esta tomada de decisão. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
82 CEO – Sigla que significa Chief Executive Officer 
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CAPÍTULO – VI 

Adoção do treinamento a distância na manutenção industrial 

 

1. A formação e a capacitação dos profissionais 

Formação e capacitação profissional em que pese a polêmica, sadia, sobre o papel 

da profissionalização no processo de educação formal, não há dúvidas quanto à eficácia e 

pertinência de projetos de Treinamento a Distância neste campo fundamental da existência 

social. Ao contrário, é justamente por este caminho que o Treinamento a Distância começou a 

trilhar seu desenvolvimento. Tanto em nível da formação profissional básica quanto em níveis 

universitários, o Treinamento a Distância tem demonstrado ser uma modalidade com grandes 

potencialidades, ainda mais por ser um meio de educação de massa. 

Do ponto de vista tecnológico, a presença da informática e o adendo da Internet 

nos processos de capacitação tem gerado grandes avanços nos procedimentos de Treinamento 

a Distância para Manutenção ou treinamento independente com ajuda do computador. Casos 

notórios são os procedimentos adotados pelas grandes companhias aéreas e setores das Forças 

Armadas, com a utilização de simuladores e bancos de dados interativos, inclusive no 

acompanhamento de procedimento de segurança e manutenção. 

Já é representativo o número de empresas que descobrem as vantagens do 

Treinamento a Distância na Manutenção para a capacitação e atualização de seus 

funcionários, não somente por conta da redução dos custos, mas principalmente pela 

possibilidade de envolver um grande número de pessoas ao mesmo tempo e em regiões 

distantes. 

No caso de instituições especializadas no treinamento de pessoal é importante 

observar que a modalidade de Treinamento a Distância não somente pode introduzir ganhos 
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de eficiência e eficácia, como também reduzir custos relativos, quando se tratar de processos 

de treinamento de contingentes numerosos de profissionais e, também, elevar a qualidade, 

através de processos de definição de conteúdos elaborados por equipes multidisciplinares 

altamente qualificadas a custo relativo baixo. O Treinamento a Distância, como modalidade 

complementar da presencial pode auxiliar na introdução de novos instrumentos tecnológicos 

para o acompanhamento dos profissionais em sua ação prática, em serviço. Seus materiais 

instrucionais poderão igualmente ser de grande utilidade na educação presencial. Temos como 

exemplo em outras situações o caso da Universidade Nacional Autônoma de Honduras, onde 

o setor de Treinamento a Distância nutre toda a Universidade de materiais para os cursos 

presenciais. 

A dinâmica própria das transformações tecnológicas atuais, que devem ser 

incorporadas rapidamente pelas empresas produtivas e do setor serviços, bem como a 

sofisticação e o requerimento de agilidade no trato de informações, como também a 

necessária qualificação para o trato de um mercado consumidor mais exigente, fará com que 

grandes empresas e conglomerados sejam forçados a adotar procedimentos de formação, 

qualificação e capacitação de pessoal, que atendam a requisitos de celeridade e custo, que 

somente a Treinamento a Distância poderá realizar. 

No que diz respeito aos serviços públicos, já se observa a necessidade de 

formação e atualização profissional de servidores em quantidade e com características de 

dispersão geográfica que irão exigir a implantação de sistemas adaptados de Treinamento a 

Distância que atendam aos reclamos da população por melhores e mais ágeis serviços 

públicos de qualidade. A introdução cada vez maior de elementos tecnológicos e científicos 

nos mais variados campos da ação humana, incluindo se o serviço público exige a atualização 

de procedimentos de trabalho em velocidade que o ensino formal não consegue acompanhar. 

Ademais, a veloz transformação tecnológica que a microinformática está 

processando, como o aparecimento de equipamentos mais rápidos, com maior confiabilidade 

e capacidade de processamento, aliado ao fato de estarem sendo colocadas à disposição do 

público, linguagens interativas, fará do microcomputador um instrumento indispensável à 

formação e capacitação de pessoal, utilizando processos de multimídia, com a interação de 

bancos de dados muito poderosos, capazes de fornecer aos educadores instrumentos eficientes 

e céleres de comunicação de dupla via com os profissionais, e proporcionando maior 

liberdade no manuseio de materiais auto-instrucionais amigáveis. 
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O desenvolvimento no Brasil de modernos meios de comunicação de dados, a 

partir dos investimentos que estão sendo feitos pela ANATEL, EMBRATEL e outras 

empresas ligadas à área de Telecomunicações, fará com que as organizações governamentais 

e não governamentais possam co-patrocinar, com as empresas privadas, a formação de bancos 

de dados de utilização múltipla que sirvam de suporte a projetos que objetivem a redução dos 

custos de preparação de materiais instrucionais e educativos, sendo que oportunamente estes 

arquivos conterão também materiais técnicos organizado ao ponto de serem utilizados tanto 

pelas entidades que desenvolvem cursos e seminários para as empresas como ainda as 

próprias Universidades Corporativas. 

Estas são tendências que já se observam em vários países, onde os grandes 

estabelecimentos bancários e empresas privadas de forma geral estão optando pelo 

Treinamento a Distância como modalidade por excelência para a formação de seu pessoal. O 

mesmo já ocorre com as empresas aéreas e organismos militares. Empresas produtivas, com 

várias unidades de produção espalhadas pelo mundo, estão se servindo de projetos de 

Treinamento a Distância em pequena e larga escala (dependendo do custo, profundidade de 

aplicação e impacto para a escolha da escala), para a melhoria da produtividade do trabalho de 

seus profissionais. Todos descobrindo, como os japoneses e alemães, que o custo de formação 

de mão-de-obra, bem administrado e bem direcionado, se transforma rapidamente em lucros 

crescentes, via a elevação da produtividade geral do trabalho em suas atividades técnicas e de 

planejamento dos serviços de manutenção. 

Mas é importante observar que o Treinamento a Distância na área de Manutenção 

não é necessariamente sinônimo de sofisticação e implantação de métodos tecnológicos de 

aprendizado. Ela pode ser desenvolvida a partir de meios econômicos e populares. De fato, as 

modernas tecnologias somente passam a ser instrumento adequado do Treinamento a 

Distância quando ganham dimensão econômica de massa, este é um dos motivos pelos quais a 

aplicação do método está sendo aplicado de forma gradativa nos Centros de Manutenção das 

empresas, pois comparando com os setores produtivos operacionais, o quadro de profissionais 

de manutenção é pouco expressivo. 

Nesse sentido, é importante observar a oportunidade do Treinamento a Distância 

não somente para a preparação profissional de manutenção, daqueles que já estão no mercado 

formal de trabalho, como, nos casos de desemprego elevado, principalmente uma forma de 
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treinamento em massa de milhares de desempregados ou técnicos recém formados que se 

preparam para atuar na área de manutenção. 

Como forma integradora de parcelas da sociedade organizacional, o Treinamento 

a Distância pode ser empregado para a formação, atualização e reciclagem de contingentes 

populacionais com baixo nível escolaridade, mas grande experiência de vida profissional 

desenvolvida nas áreas operacionais das empresas, adaptando-se às múltiplas realidades 

desses profissionais e buscando, inclusive, transformá-los em cidadãos ativos na comunidade, 

tendo assim maior facilidade para aplicar seus conhecimentos e organizar todo o sistema 

operacional da manutenção. 

A pouca familiaridade desses cidadãos, como é notório no Brasil, com a leitura 

não pode ser vista como impedimento do treinamento em nossas empresas. Contudo, é 

importante salientar, que não bastam programas esporádicos de formação de instrutores de 

treinamento para que o problema da capacitação seja minimizado. Há necessidade de 

promover ações integradas e permanentes, envolvendo as capacidades técnicas, 

organizacionais e sociais destes profissionais que levarão o aprendizado a distância para os 

Centros de Treinamento ou Universidades Corporativas. 

Contudo, mesmo que exista uma grande deficiência na qualificação técnica dos 

instrutores de treinamento, não é recomendado que os projetos de treinamento destes 

instrutores tenham por base somente a especialização técnica particular de cada um, isso pode 

ser muito melhor atingido se o eixo dos processos de treinamento for a construção da saber e a 

sedimentação dos conhecimentos. 

 

2. Os desafios encontrados no Treinamento a Distância 

Jan Pearson começa fazendo previsões sobre a inteligência artificial em 

brinquedos e eletrodomésticos. Terá vida própria, independência de seus proprietários. Na 

corrida espacial, asteróides poderão ser implantados com sucessos em seres humanos e seus 

sentimentos e desejos poderão ser conectados diretamente às pessoas. Pearson deu prazo de 

30 a 75 anos para tudo isto acontecer, o que libera os muitos de nós de verificar se tudo 

realmente vai acontecer. Nada disse sobre a possibilidade de um indivíduo engolir uma pílula 

conseguir conhecimento instantâneo. Por esta razão é que o processo do aprender é árduo e 

demorado, dependente ainda dos mestres, do instrutor, do professor e da experiência de vida. 
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Porém, de uma coisa temos certeza: daqui para frente ele deixará de ser realizado como foi há 

séculos. Simplesmente porque as pessoas mudaram, o ambiente modificou-se e a tecnologia e 

o mundo também. 

O paradigma educacional no treinamento formatado pela ação de um professor 

instrutor aos profissionais, ouvindo ou tomando notas, está superado. Os cursos planejados em 

currículos de curta duração, para serem oferecidos 8 horas, 16 horas, 40 horas e outros, em 

regime periódico ou não, também estão com os dias contados. A presença ser obrigatória em 

três quartas partes do curso e os profissionais precisando se deslocar de seus postos de 

trabalho e ir ao local de realização do curso também, o profissional de manutenção já 

comprou a idéia do Treinamento a Distância. 

Contrariamente a países com Espanha, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, 

Canadá e alguns outros, a cultura do treinamento empresarial não presencial progrediu de 

forma muito lenta por aqui. Houve poucas experiências de sucesso em programas de 

alfabetização de primeiro e segundo graus (atual ensino fundamental e ensino médio) pelo 

rádio e televisão, via correio. Somente os cursos profissionalizantes oferecidos pelas escolas 

Monitor Internacional e Instituto Universal Brasileiro apresentaram puderam apresentar um 

nível de aproveitamento considerado bom. 

Nada mais anacrônico que o atual sistema educacional, no qual muitas vezes a 

cultura do "faz-de-conta" é o que prevalece. As novas tecnologias, apesar de todas as críticas 

que lhes possam ser feitas, revolucionaram a humanidade. Certamente farão o mesmo no 

treinamento empresarial. Porém, não há milagres. O Treinamento a Distância não acontece da 

noite para o dia. Ao mesmo tempo em que não se tem certeza de como o profissional de 

manutenção vai reagir, é certo que do ensino "on-line" ninguém escapará. Porque pouco a 

pouco vão se complementando as ações de treinamento presenciais e a distância. E quem 

deixar de acompanhar essa transformação certamente ficará condenado ao mundo solitário e 

será ultrapassado pelos que acreditaram, investiram e mantiveram-se perseverantes nos novos 

rumos. Em termos de negócios, é condição de vida ou de morte das organizações83. 

 

 

                                                           
83 Rodrigues, Gabriel Mário – Presidente do Semesp - Sindicato das Entidades Mantenedoras de 
Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo 
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3. Treinamento a Distância para Manutenção em organizações empresariais 

A busca por aperfeiçoamento e melhorias nos processos de planejamentos 

empresariais vem sendo uma constante há muitos anos, este panorama também se estende 

para os Departamentos de Manutenção das empresas. Observar como se realiza determinada 

tarefa, adaptá-la para o que se deseja e, em seguida, testar, treinar e operacionalizar já virou 

rotina na vida dos profissionais dentro das empresas. 

Todas as fases do desenvolvimento organizacional, que extrapolam as técnicas 

gerenciais, torna-se um processo de análise do comportamento dos agentes de manutenção, 

valorizando os aspectos humanos, conceituais e sociais, antes de valorizar os aspectos 

técnicos, além de mudar a visão empresarial quanto à idéia de que o treinamento era mais uma 

despesa com o funcionário, sem retorno para a empresa, e sim um investimento com retorno 

positivo para a empresa, o profissional e também para a sociedade como um todo. 

Atualmente, nota-se que muito mais importante que a aprendizagem individual, é o fato de 

que as organizações são “organismos vivos” portanto também aprendem e que, as que 

aprendem rápido, têm mais chance de competitividade, pois administram melhor as 

mudanças. 

As empresas são mais do que um agrupamento de indivíduos e ressaltam que a 

aprendizagem organizacional é mais do que a simples somatória das aprendizagens 

individuais. A aprendizagem organizacional passa pela aquisição do conhecimento, 

distribuição, reciclagem, interpretação das informações e construção da memória 

organizacional. Por esta razão é possível transferir ou ensinar as tarefas numa empresa, desta 

forma como visto no capítulo-V através da Universidade Corporativa. As atividades podem 

ser relatadas, padronizadas e institucionalizadas através de rotinas, procedimentos, estruturas, 

sistemas de informação, artefatos organizacionais, elementos simbólicos, missão e estratégias, 

consolidando o organismo da empresa. 

Esta visão facilita a compreensão da migração do processo de aprendizagem 

individual e coletiva para a aprendizagem organizacional. O conhecimento é um processo, um 

conjunto complexo de habilidades dinâmicas que estão constantemente mudando. 

Pesquisadores e praticantes neste campo estão envolvidos na avaliação, mudança e 

aprimoramento das habilidades e do comportamento humano individual e coletivo. Cabendo 

ao gestor do processo estar fundamentalmente envolvido no entendimento da gestão da 

aprendizagem e no aprimoramento do uso da capacidade humana. 
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A evolução das organizações empresariais dentro de todos estes pontos 

transformara as grandes empresas, de forma que, atualmente, o profissional é estimulado a 

participar de treinamentos e a organização assume todos os custos inerentes à sua 

participação, desde que os cursos sejam de interesse da mesma. Esta nova visão provocou o 

surgimento das Universidades Corporativas, sendo crescente os estudos para melhorar o 

processo de educação continuada e de treinamentos nas empresas. 

A ação das empresas junto a estes profissionais estará associada a uma estrutura 

que vai se fundamentar no termo "treinamento" e é necessário, primeiro, mostrar como está o 

cenário educacional, apresentando suas variantes relativas à formação dos indivíduos para o 

mercado de trabalho. É importante compreender como os gestores das organizações vêem as 

questões pedagógicas de ensino e aprendizagem (visão organizacional), massificação e 

individualização. E no campo da pesquisa nesta área, saber qual é a visão pedagógica de 

ensino e aprendizagem nos treinamentos empresariais voltados para manutenção. A idéia é 

fazer uma análise crítica de como isso se dá atualmente, e das mudanças que estão ocorrendo 

com a inserção das NTIC. 

 

4. O processo de desenvolvimento instrucional para Treinamento a Distância 

Ao se adotar o método de Treinamento a Distância para Manutenção, há um 

processo lógico a seguir. Uma alternativa consiste em basear o processo nos modelos de 

desenvolvimento instrucional na área industrial, os quais focalizam as decisões sobre os 

profissionais, objetivos destes profissionais, conteúdo, metodologia e modos de oferecimento. 

Os modelos de desenvolvimento instrucional fundamentam-se na abordagem sistêmica do 

Treinamento a Distância, a qual enfatiza o todo, ou seja, o sistema estuda as partes não como 

entidades separadas, mas como componentes do todo. O conhecimento dos objetivos do 

sistema, por exemplo, permite conhecer as funções das partes. 

O desenvolvimento instrucional para o Treinamento a Distância é complexo, 

devido à instrução efetiva para cada curso ser influenciada e limitada por vários fatores, como 

restrições de orçamento da empresa ou departamento, forma do Treinamento a Distância, 

natureza do conteúdo e características do público selecionado. 

A dificuldade de integrar eficientemente o sistema de Treinamento a Distância, ou 

seja, atingindo os objetivos desejados por todas as partes envolvidas, se torna mais evidente 
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quando se observa a complexidade e o elevado número de componentes envolvidos. Um 

sistema de Treinamento a Distância para a Manutenção Industrial geralmente envolve 

profissionais da área, corpo de instrutores, assistente de ensino, equipe técnica, fornecedores e 

parceiros e a própria instituição. A complexidade de um sistema e suas respectivas funções 

pode ser observada na composição dos sub-sistemas presentes: 

• Programa de Treinamento e Educação: Objetivos da empresa, objetivos do departamento e 

os objetivos particulares de cada curso em questão; 

• Gerenciamento: Profissionais envolvidos, processo de comunicação, fornecimento técnico 

do sistema, procedimentos de operação e registros; 

• Serviços aos profissionais treinandos: Informações, processo de admissão, forma de 

ensino, orientação e avaliações; 

• Material didático: Planejamento da preparação do curso, preparação do conteúdo e 

produção de cada componente ou módulo; 

• Finanças: Planejamento dos recursos, orçamento, receitas, custos, despesas com materiais e 

sistemas e a função contabilidade; 

• Avaliação: Avaliação da instrução em relação aos objetivos, eficiência do gerenciamento, 

uso efetivo da receita, melhorias e desenvolvimento e pesquisa. 

O desenvolvimento instrucional fornece um processo e um quadro geral para o 

planejamento sistemático, desenvolvimento e adaptação da instrução, baseado em 

necessidades identificáveis do profissional e requerimentos de conteúdo. Este processo é 

essencial no Departamento de Manutenção para Treinamento a Distância, na qual o instrutor e 

os treinandos normalmente compartilham uma experiência anterior limitada e têm mínimo 

contato face-a-face. Embora os modelos e processos de desenvolvimento instrucional existam 

em grande número, a maioria segue os mesmos estágios básicos de planejamento, 

desenvolvimento, avaliação e revisão. 

Deste modo, o Departamento de Manutenção, para projetar uma atividade de 

Treinamento a Distância efetiva, deve considerar não apenas os objetivos, necessidades e 

características dos profissionais técnicos e instrutores envolvidos, mas também os requisitos 

de conteúdo e limitações técnicas. A revisão baseada na avaliação feita pelos instrutores, 

especialistas de conteúdo e profissionais é um processo contínuo. Devem ser disponibilizadas 
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provisões para o aperfeiçoamento contínuo dos cursos que dependem de informações mais 

voláteis, para manter o conteúdo atualizado e relevante. 

 

4.1. Procedimentos de implantação 

A metodologia normalmente selecionada para realizar o desenvolvimento e 

implantação de um sistema de treinamento e capacitação profissional a Distância baseia-se 

fundamentalmente no processo de desenvolvimento instrucional para o Treinamento a 

Distância tradicional já comentado no Capítulo - I. As etapas do trabalho podem ser divididas 

da seguinte forma: 

• Planejamento: Envolver as atividades de determinação de necessidades, estabelecimento de 

parcerias, análise da audiência e estabelecimento de metas e objetivos instrucionais. 

• Desenvolvimento: Incluir as atividades de definição do perfil de conteúdo, revisão dos 

materiais existentes, organização e desenvolvimento do conteúdo, seleção e 

desenvolvimento de materiais e métodos de oferecimento. 

• Avaliação: Realização das atividades de revisão dos objetivos e metas, desenvolvimento e 

execução das estratégias de avaliação, coleta e análise dos dados. 

• Revisão: Desenvolvimento e aplicação do plano de revisão. 

 

4.2. Resultados e discussão 

4.2.1. Resultados do levantamento das necessidades 

Os resultados do levantamento das necessidades devem indicar que as 

necessidades de treinamento são maiores nas áreas técnico-administrativas pois o trabalho em 

questão atende as necessidade do planejamento tático, mais especificamente o planejamento 

dos trabalhos de manutenção (PCM), apesar de que em nível técnico, há também uma grande 

demanda por treinamento relacionado à aprendizagem e reciclagem da tecnologia. 

Com base nestas informações, o desenvolvimento do sistema deve orientado para 

oferecer programas de treinamento abordando conceitos fundamentais sobre os planos de 

trabalho, função do ciclo gerencial e controle. É importante ressaltar que esta é uma área 
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bastante abrangente, sendo necessário caracterizar melhor a necessidade de treinamento de 

cada público específico, quando no desenvolvimento do treinamento propriamente dito. 

 

4.2.2 – Estabelecimento de parcerias de desenvolvimento 

Com o objetivo de viabilizar o desenvolvimento do sistema de treinamento a 

distância e dominar todas as etapas relacionadas com a elaboração e a produção de programas 

de treinamento para manutenção, é recomendável que as empresas prestadoras de serviço de 

treinamento possam buscar parcerias com outras empresas patrocinadoras com interesse no 

tema, que podem ter seus produtos ou serviços relacionados com o treinandos ou com as 

empresas que solicitam estes treinamentos. O estabelecimento das parcerias visa cobrir 

principalmente as despesas com a formatação do sistema dentro do modelo adequado no qual 

o sistema estará hospedado além de outros custos como programação educacional, 

planejamento e produção de materiais didáticos, infra-estrutura de oferecimento e 

gerenciamento dos programas e aplicação do sistema. 

 

4.2.3 – Identificação de necessidades de treinamento da empresa 

A identificação das necessidades de treinamento específica das empresas devem 

ser realizadas em conjunto com a equipe do Departamento que necessita do treinamento e a 

empresa ou departamento de treinamento. As necessidades de treinamento são determinadas 

em relação às atividades que os operadores de manutenção ou planejamento de serviços do 

referido departamento realizam. As necessidades de treinamento identificadas que levam a 

formatar um Treinamento a Distância de PCM são relativas a: 

• Conceitos fundamentais sobre os tipos de serviços; 

• Padronização sobre os conceitos de manutenção; 

• Necessidades de origem dos serviços; 

• Técnicas de planejamento dos serviços preventivos e corretivos; 

• Reciclagem nas ferramentas de planejamento; 

• Habilidades na programação das tarefas; 
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• Definição da mão-de-obra e dos materiais; 

• Métodos de elaboração de índices de controle; 

• Análise e acompanhamento dos índices relacionados aos serviços; 

• Construção do histórico das máquinas e instalações da empresa. 

 

Depois de identificadas as necessidades de treinamento do Departamento de 

Manutenção da empresa, a equipe deste departamento define o público que irá receber o 

treinamento. A princípio os grupos são formados por 1 profissional para cada 20 a 25 

profissionais alocados no Departamento de Manutenção, desde o gerente até o operador de 

serviços de manutenção considerando, inclusive os profissionais terceirizados, esta relação 

pode ser identifica através do Documento Nacional publicado bienalmente pela Abraman84, 

com possibilidades de estender o programa a todos os operadores caso os resultados 

alcançados sejam positivos. 

É interessante colocar que os profissionais de manutenção sempre se manifestam 

com uma certa insatisfação quanto a sua limitada capacidade de atuar, alegando falta de 

conhecimentos, falta de estudos e poucas oportunidades de treinamento. Eles se mostram 

interessados em aprender mais sobre o seu trabalho para poder desempenhar outras tarefas, 

além de melhorar a realização das tarefas já estabelecidas. 

Com base nas características predominantes nos profissionais de manutenção, as 

empresas que desenvolvem programas de treinamento ou os departamentos de manutenção 

recomendam, antes da iniciação aos cursos oferecidos em Treinamento a Distância, um 

treinamento em informática aos operadores. Este treinamento em informática irá capacitar os 

operadores a receber o treinamento em tecnologia via Internet, além de viabilizar o 

oferecimento do conteúdo via computador. Também é importante ressaltar que esta atividade 

aumentará a capacitação profissional dos operadores de maneira geral, e irá contribuir para 

aumentar a sua autoconfiança, essencial à participação no programa de Treinamento a 

Distância para Manutenção. 

Em relação ao treinamento propriamente dito via Internet, todos os materiais 

didáticos desenvolvidos podem ser disponibilizados via Internet e armazenados em um 
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servidor, além de facilitar a atribuição de atividades em grupo e o monitoramento do 

desempenho do público, atividade esta extremamente importante para garantir a motivação do 

grupo e adequar o ritmo da instrução. Também será importante no desenvolvimento e 

oferecimento de materiais simples, buscando contornar as dificuldades de leitura do público. 

 

5. Elementos do Treinamento a Distância na Manutenção 

• Distância física instrutor-profissional: A presença do instrutor ou da pessoa com quem o 

profissional vai dialogar não é necessária e indispensável para que se dê a aprendizagem. 

Ela se dá "virtualmente"; 

• Estudo individualizado e independente: Capacidade do estudante de construir seu caminho 

e seu conhecimento por ele mesmo, se tornando autodidata, ator e autor de suas práticas e 

reflexões; 

• Processo de ensino-aprendizagem mediatizado: O Treinamento a Distância deve oferecer 

suporte e estruturar um sistema que viabilize e incentive a autonomia dos profissionais nos 

processos de aprendizagem; 

• Uso de tecnologias: Os recursos de comunicação, rádio, TV, hipermídia interativa, 

Internet, permitem romper com as barreiras da distância, das dificuldades de acesso ao 

treinamento e dos problemas de aprendizagem, por parte dos profissionais que estudam 

individualmente, mas não isolados e sozinhos. Oferecem, também, possibilidades de 

estimular e motivar o profissional, de armazenar e divulgar dados, de acessar informações 

mais distantes rapidamente. 

• Comunicação bidirecional: O profissional não é mero receptor de informações e de 

mensagens. Apesar da distância, busca-se estabelecer relações dialogais, criativas, críticas 

e participativas em um processo de comunicação a distância. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
84 Abraman – Associação Brasileira de Manutenção. 
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5.1. Características do Treinamento a Distância 

• Abertura: Diversidade e amplitude de oferta de cursos, com eliminação de barreiras e 

requisitos de acesso, atendendo a uma população numerosa e dispersa, com níveis e estilos 

de aprendizagem até mesmo, diferenciados; 

• Flexibilidade: De espaço, de assistência e tempo, de ritmos de aprendizagem, com distintos 

itinerários formativos que permitam diferentes entradas e saídas e a combinação 

trabalho/estudo/família; 

• Eficácia: O profissional motivado a se tornar sujeito de sua aprendizagem, a aplicar o que 

está aprendendo, a se avaliar, recebe um suporte pedagógico, administrativo, cognitivo, 

através da integração dos meios da comunicação bidirecional; 

• Formação permanente: No campo profissional, há uma grande demanda para continuidade 

da educação formal e, conseqüentemente, aquisição de novos valores, interesses, atitudes e 

conhecimentos; 

• Economia: Evita o deslocamento e a ausência profissional no local de trabalho; 

• Padronização: Evita a transmissão do conhecimento de forma diversificada, provocando 

diferentes níveis de formação dos usuários. 

 

5.2. Contextualização do Treinamento a Distância 

Um Sistema de Treinamento a Distância voltado para Manutenção Industrial, tem 

no conhecimento seu elemento mais relevante. A qualidade de suas informações e o 

aprimoramento de sua performance exige investimentos constantes na atualização e 

capacitação dos usuários, bem como atenção aos movimentos e tendências tecnológicas. Para 

manter seus níveis de eficiência, torna-se necessário praticar a educação continuada, dos 

usuários, o que de acordo com os métodos tradicionais, impõe custos elevados e freqüentes. 

Não é, pois recomendável, manter os usuários estagnados, devendo sim mantê-los em 

constante processo de aprendizagem. 

Considerando que a maior parte dos custos envolvidos com treinamento de 

profissionais de manutenção corresponde ao deslocamento, hospedagem e alimentação destes 

profissionais e dos instrutores, ao lançar mão da alternativa de treinamentos remotos, ou seja, 
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Treinamento a Distância, estamos mais do que otimizando os custos, estamos reduzindo os 

custos com treinamento na empresa. O cenário que determina este caminho apresenta outros 

elementos associados aos custos, como: 

• Compatibilização dos custos com treinamento à realidade orçamentária da empresa; 

• Dificuldade de retirar usuários das diversas localidades, onde o curso se faz presente, para 

treinamentos presenciais centralizados; 

• Distribuição extremamente dispersa dos usuários; 

• Complexidade operacional do sistema; 

• Maior flexibilidade de acesso e atualização dos conteúdos, pela disponibilidade a qualquer 

tempo; 

• Perspectivas concretas de maior participação dos profissionais no aprimoramento do curso, 

visto que estes estarão mais próximos da gestão do Sistema. 

 

5.3. Políticas e diretrizes para o Treinamento a Distância 

Elementos que visam estabelecer o direcionamento de iniciativas de Treinamento 

a Distância em um curso de planejamento de manutenção. 

• Motivar os profissionais da empresa adoção da prática de Treinamento a Distância, com 

oferta de cursos não presenciais relacionados aos processos de organização e planejamento 

da manutenção e/ou funcionalidades do Sistema; 

• Integrar os esforços, nas Unidades da Administrativas da empresa, criando um ambiente 

comum, com métodos e práticas que favoreçam o acesso imediato a esta modalidade de 

treinamento a todos os profissionais da empresa; 

• Criar condições básicas para atendimento às demandas dos usuários compreendendo o 

ambiente Web para Treinamento a Distância inclusive integrando ao portal da empresa 

quando esta adotar a Universidade Corporativa; 

• Qualificação de equipe multidisciplinar no Centro de Treinamento da empresa nas ações de 

Treinamento a Distância; 
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• Disseminação de metodologias para todos os departamentos da empresa, incentivando a 

prática de análise e avaliação de conteúdo para Treinamento a Distância em todas as 

funcionalidades do sistema a ser adotado; 

• Prever a evolução da sistemática, de forma a contemplar os diversos níveis de qualificação 

requeridos pelos usuários, iniciando-se com programas de capacitação até atingir 

maturidade suficiente para que sejam promovidos cursos de maior especialização e 

complexidade; 

• Criar no Centro de Treinamento ou Universidade Corporativa, condições para normatizar e 

administrar esta nova modalidade de treinamento; 

• Integrar a solução Tecnologia da Informação – Treinamento a Distância às diversas bases 

de dados dos sistemas internos da empresa, sejam eles corporativos ou não, e à Base do 

sistema de treinamento, como forma de facilitar a busca e construção de conteúdos 

históricos dos profissionais; 

• Estabelecer mecanismos de avaliação e acompanhamento dos projetos em Treinamento a 

Distância com relatos apresentados às áreas envolvidas; 

• Estabelecer parcerias e patrocínio com instituições ou empresas que tenham interesse em 

ter seus produtos ou serviços associados a uma metodologia moderna de tecnologia e 

organização, a fim de assegurar a melhoria contínua do sistema de Treinamento a Distância 

da empresa; 

• Especificar procedimentos para orientar o desenvolvimento e execução de novos projetos 

de Treinamento a Distância na empresa; 

• Promover treinamentos eventuais no âmbito do Centro de Treinamento para os 

coordenadores, com o objetivo de formar especialistas na elaboração de conteúdos e para o 

desempenho das atividades de tutoria para os cursos na modalidade de Treinamento a 

Distância; 

• Manter o nível de atualização sobre o tema a partir de troca de experiências freqüente com 

outros grupos de usuários do Sistema de Treinamento. 
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6. Organização do Sistema de Treinamento a Distância na Manutenção 

Quando da adoção do sistema de Treinamento a Distância por uma empresa na 

área de manutenção alguns componentes devem ter destaque para uma perfeita análise e 

gerenciamento, seja este sistema, um sistema adotado pela Universidade Corporativa da 

empresa ou mesmo um curso contratado para um grupo de profissionais através de uma 

empresa prestadora de serviços de treinamento. Estes componentes estão presentes também 

em um sistema presencial, mas no sistema de ensino a distância podemos identificar algumas 

particularidades. 

• O profissional: Uma pessoa que irá aprender a distância estando sua participação nos 

cursos condicionada a autorização prévia pela chefia imediata; 

• Os instrutores: São profissionais que detêm o conhecimento do tema a ser disseminado e, 

portanto, os mais indicados para possíveis responsáveis pela elaboração do conteúdo dos 

cursos. Serão, preferencialmente, indicados pelas chefias das respectivas unidades, por 

estarem ali localizadas as áreas de concentração de conhecimento, sendo-lhe exigida a 

dedicação enquanto durar o treinamento, para fornecer orientações e esclarecer dúvidas dos 

tutores e proceder as adequações no programa, caso necessário. Deverão estar à disposição 

dos profissionais quando ocorrer ausência dos tutores. Esta forma os instrutores fazem 

parte da empresa e sua ação é uma participação na Universidade Corporativa. Na 

contratação de um curso a distância, cabe à contratada definir o instrutor, bem como o tutor 

do curso; 

• Os tutores: São profissionais que devem possuir conhecimentos acerca do assunto a ser 

apresentado no curso. Da mesma foram que os instrutores, serão indicados pelas chefias de 

suas respectivas unidades. Deve-se considerar, prioritariamente, a utilização dos talentos 

lotados nas diversas Universidades Corporativas, de forma a facilitar a interação com os 

profissionais. Deverão dedicar enquanto durar o treinamento, realizando todo o 

acompanhamento e suporte aos profissionais, atuando como elo de ligação entre estes, o 

instrutor e o Gerente do Treinamento. A interação com o instrutor dar-se-á através de e-

mail, contatos telefônicos ou de funcionalidade especifica do sistema, além de chats, 

grupos de discussão e quadro de aviso; 

• Material Didático: Consiste de instrumentos para tornar disponível o conteúdo dos cursos, 

podendo ser apresentado, além do ambiente do sistema de Treinamento a Distância, na 
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forma de material impresso ou outras mídias e sites para consulta deste material e da 

bibliografia suplementar. 

 

6.1 - Estrutura e organização de cursos em Treinamento a Distância 

O Treinamento a Distância para manutenção, como prática, deve utilizar a 

tecnologia, entendida como um processo lógico de planejamento, como modo de pensar os 

currículos, os métodos, os procedimentos, as avaliações, os meios, na busca de tornar possível 

o ato educativo. A produção de cursos via Treinamento a Distância requer uma estruturação 

própria, de forma a se construir conteúdos que cumpram o objetivo de se tornarem atraentes e 

motivadores, tradicionalmente os profissionais da área de manutenção apresentam uma visão 

mais técnica do que conceitual e, ao mesmo tempo, prescindam da presença do instrutor em 

sala de aula. 

Não se pode imaginar que os conteúdos didáticos tradicionais possam ser 

simplesmente disponibilizados na Web para que se tenha a condição de promover um curso a 

distância com eficácia. A empresa responsável pelo treinamento ou a Universidade 

Corporativa deverá qualificar sua equipe para o desenvolvimento, homologação e produção 

de conteúdos, bem como para a gestão dos treinamentos a distância, nos sistemas sob sua 

administração. Estas atividade são consideradas da seguinte forma: 

• Clientela: Através de diagnóstico, identificar as necessidades de capacitação dos 

profissionais, tendo como principal fonte, as informações do sistema de controle; 

• Identificação das Necessidades de Treinamento: A análise de um sistema de árvore de 

conhecimentos como suporte do sistema, propiciará facilidades para a identificação das 

necessidades de capacitação dos profissionais da manutenção ou de outras áreas, norteando 

a construção e gestão de conteúdos para os treinamentos via internet; 

• Perfil dos Candidatos: Sua definição será referência para uma ação e intervenção em seu 

respectivo campo de trabalho, atendendo tanto aos interesses das Universidades 

Corporativas, quanto os interesses dos próprios profissionais a serem treinados. Os 

requisitos a serem verificados irão variar em função do tipo de funcionalidade a ser 

implementada e fornecerão indicadores para o estabelecimento de programas de 
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nivelamento prévio, insumos para elaboração do conteúdo, inclusive utilização de recursos 

tecnológicos; 

• Especificação do objetivo: Os Gerentes de Treinamento via internet ou Treinamento a 

Distância, devem descrever os objetivos do treinamento, os resultados a serem alcançados, 

a forma de avaliação e os demais itens de identificação do curso; 

• Construção de Conteúdo: Consiste na definição do conteúdo programático, por pessoas que 

detêm o conhecimento do assunto a ser ministrado. Deverá ser descrito atendendo as 

características do Treinamento a Distância, a saber: 

 Elaborar conteúdo específico para o curso, evitando-se transpor, simplesmente, um 

determinado livro ou apostila para o formato web; 

 Conhecer o ambiente que será disponibilizado para o profissional, para avaliar as 

possibilidades de cada ferramenta; 

 Imaginar como o conteúdo deverá estar disposto de forma a torná-lo atraente o 

suficiente para prender a atenção do profissional durante o curso; 

 Desenvolver o conteúdo de forma a guiar o profissional na construção e elaboração 

de novos conhecimentos; 

 Adequar, sempre que possível, a linguagem ao formato hipertexto, agregando aos 

textos, imagens, mapas, vídeos, gráficos etc; de forma a enriquecer o conteúdo; 

 Oferecer atividades que permitam troca de informações entre os profissionais e a 

partilha de experiências profissionais e acadêmicas para a elaboração de um projeto 

comum; 

 Prover o profissional com um bom suporte (didático e técnico) todo e qualquer 

conteúdo ofertado, evitando futuras frustrações deste com o sistema; 

 Utilizar suporte técnico de especialistas em programação visual; 

O Ensino a Distância utiliza ferramentas não-convencionais ou virtuais, que 

auxiliam na confecção dos materiais didáticos e na forma de disponibilizar o conteúdo aos 

profissionais. Estas ferramentas são definidas junto aos Gerentes de Treinamento ou Gerentes 

das Universidades Corporativas para melhor atender as expectativas e necessidades dos 
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profissionais que estarão envolvidos com o processo de aprendizagem a distância. Estas 

ferramentas são assim divididas: 

1 – Essenciais: que se caracterizam pela alta confiabilidade, pela facilidade de uso e pelo 

baixo custo, são elas: 

• Textos didáticos disponibilizados em Home Pages no ambiente web (sem animação); 

• Aulas expositivas disponibilizadas em Home Pages no ambiente web (com animação); 

• Orientação de pesquisas através de correio eletrônico (e-mail) e diálogo remoto (chat); 

• Avaliação de trabalhos através de correio eletrônico (e-mail) e diálogo remoto (chat). 

 

2 – Complementares: que se caracterizam pelo diferencial tecnológico oferecido, que de 

maneira geral apresentam custos mais elevados. São elas: 

• Textos didáticos gravados em DVD/CR-ROM (sem animação); 

• Aulas expositivas disponibilizadas em DVD/CD-ROM (com animação); 

• Sistema de teleconferências; 

• Avaliação de trabalhos através de teleconferência; 

• Avaliação através de sistema de vídeo ponto-a-ponto e diálogo remoto (chat). 

A equipe responsável terá como função adequar o conteúdo às especificações do 

Treinamento a Distância do ponto de vista da linguagem da estrutura do texto, da formatação 

e da apresentação, sendo da empresa contratada ou da Universidade Corporativa a 

responsabilidade pela coordenação desse trabalho. 

O conteúdo programático homologado deve ser adequado aos recursos do 

ambiente Web, conforme definido na sistemática. A equipe de produção deverá selecionar os 

softwares que propiciem maior interatividade com os profissionais que receberão o 

treinamento, e facilitem a navegação nos diversos itens do conteúdo, de acordo com as 

necessidades do curso. Esta atividade consistirá na construção efetiva dos conteúdos por meio 

de programação visual e de códigos adequados a cada evento, bem como na sua instalação em 
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ambiente Web, e deve ser realizada por empresa especializada, contratada especificamente 

para esse fim. 

O tutor deverá ser um profissional que já tenha trabalhado na área de manutenção 

e será treinado especificamente para o desempenho dessa atividade e deverá ainda, receber o 

material a ser utilizado pelos profissionais para leitura prévia, contribuir com sugestões de 

melhoria e se preparar para dar o suporte aos profissionais, garantindo a interação 

personalizada e contínua do participante, buscando realizar ações que garantam a execução 

dos objetivos propostos. 

A administração dos cursos via internet ou intranet é de responsabilidade da 

empresa contratada ou da Universidade Corporativa, quando esta estiver sediada na empresa, 

que deve definir uma equipe para atuar como Gestora, de acordo com as características e 

público alvo dos cursos. As atividades previstas ocorrerão durante a realização do curso, 

garantindo o seu sucesso. O responsável pela gestão, sempre que necessário, deverá estar em 

contato com o especialista do conteúdo e produção, com o objetivo de obter informações para 

as adequações a serem feitas. A Gestão do curso se compõe das seguintes etapas: 

• Recebimento das inscrições 

• Seleção dos participantes 

• Formação das turmas 

• Distribuição, via WEB, dos módulos, exercícios e testes 

• Monitoramento da participação 

• Freqüência 

• Desligamento 

• Processo de avaliação 

• Liberação de certificados 

• Confecção dos relatórios dos cursos 
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6.2. Processo de avaliação dos Treinamentos a Distância 

No Treinamento a Distância, esse é um dos pontos de maior relevância, pois é a 

partir dele que serão feitas as adequações necessárias tanto nos processos de ensino e 

aprendizagem, quanto no sistema e na modalidade. Para cada avaliação deverá ser definido 

um instrumento específico para o registro dos profissionais e sempre que possível, apresentar 

aos mesmos resultados que lhe permitam verificar que suas considerações estão contribuindo 

para a melhoria do curso. As avaliações deverão ser feitas, preferencialmente, utilizando 

ferramentas de Tecnologia da Informação no ambiente de Treinamento a Distância. Quando 

se tratar de cursos que requeiram avaliação com pontuação (a exemplo de cursos regulares em 

Instituições de Ensino) deverão ser previstos encontros presenciais para esta avaliação. 

 

6.3. Processo de Certificação 

A certificação dos profissionais da manutenção que participarem de cursos na 

modalidade de Treinamento a Distância é análoga à do processo presencial. Deve-se levar em 

consideração o nível do curso, seu objetivo, a freqüência, interesse do profissional, o 

cumprimento das tarefas solicitadas, resultado do trabalho prático e pesquisa, entre outras. As 

informações que subsidiarão a liberação dos certificados serão coletadas a partir das 

avaliações. Para liberação dos certificados deve-se levar em consideração alguns critérios, de 

acordo com as necessidades específicas de cada curso, tais como: 

• Atribuir pontuação às avaliações dos tutores, baseadas nas interações com os profissionais, 

grupos de discussão, chats, contato telefônico, emails e outros; 

• Estabelecer um percentual mínimo a ser considerado para aprovação, levando em conta os 

tipos de avaliações existentes nos cursos; 

• Avaliação de aprendizagem x aplicação do conhecimento x certificação, cada profissional 

deverá elaborar uma proposta de melhoria de suas atividades a partir dos conhecimentos 

adquiridos no curso e entregar a sua chefia imediata, que analisará e encaminhará um 

comando à coordenação do curso para a liberação do certificado. Esta proposta poderá ser 

transformada em um projeto a ser desenvolvido posteriormente dentro da empresa com a 

orientação do profissional que participou do treinamento. 



193 

Os participantes, uma vez atingido o mínimo de pontuação definidos nos critérios 

de aprovação, serão certificados conforme padrão dos treinamentos presenciais. A certificação 

é fator motivacional para ampliação da capacitação de pessoas e elemento vital no processo 

de reclassificação funcional, devendo ser objeto de norma específica do Centro de 

Treinamento ou da Universidade Corporativa. 

A emissão dos certificados ficará a cargo dos Administradores ou Gestores 

Operacionais e efetuada automaticamente após a conclusão do curso e mediante a 

identificação e validação do Gestor Operacional que será efetuada através da aplicação. 

 

7. Tecnologia da Informação aplicada ao Treinamento a Distância 

Para o desenvolvimento de um projeto de Treinamento a Distância torna-se 

necessária a utilização de um conjunto básico de ferramentas, considerando as várias 

possibilidades e mídias para produção e distribuição de conteúdos, bem como os 

objetivos/destinações específicas no contexto da TI-EaD85. 

No anexo–3 apresentamos algumas Ferramentas para o ensino a distância assistida 

por computador, os produtos necessários à realização dessa atividade foram identificados por 

meio de pesquisa e dispostos neste anexo, sendo considerados os mais adequados pelos 

profissionais e usuários desta modalidade de treinamento. Esses produtos são fornecidos por 

empresa especializada, contratada especificamente para esta finalidade. 

Para a criação do ambiente de Treinamento a Distância, deverá ser utilizado 

software para criação de ambientes de treinamento, no qual os cursos são confeccionados de 

forma estruturada e seqüencial, com várias funcionalidades que agilizam a criação, 

disponibilização e gestão de cursos. Além disso, deverá ser utilizado Ambiente Web 

corporativo, desenvolvido para hospedar os cursos na modalidade Ensino a Distância, 

acessado via Portal da Universidade Corporativa ou do Portal Corporativo da empresa de 

treinamento que fora contratada. 

O Treinamento a Distância não é uma solução única para os problemas de 

atualização e capacitação dos profissionais do mundo contemporâneo, mas com certeza vem 

                                                           
85 TI-EaD – Tecnologia da Informação aplicada no desenvolvimento de sistemas de educação a distância 
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sendo recomendado como forma de atendimento a um grande número de profissionais e por 

um custo mais razoável do que o treinamento e ensino presencial. 

O Treinamento a Distância configura-se como uma alternativa atraente para 

atender às necessidades de qualificação profissionais da manutenção, mas devemos estar 

atentos às condições de aplicabilidade, buscando combiná-la com as formas tradicionais de 

treinamento, que certamente ainda terão espaço por longo tempo e serão imprescindíveis em 

certas circunstâncias. Melhores recursos tecnológicos não significam melhor aprendizado, é 

preciso avançar nos métodos de comunicação fazendo com que o indivíduo saia da postura de 

maior espectador e passe a intervir no próprio processo de aprendizagem. 
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CAPÍTULO – VII 

Desenvolvimento e utilização do PCM-WEB 

 

1. Questões estratégicas para o desenvolvimento de um modelo de TAD 

À medida que as tecnologias da informação e comunicação têm participado cada 

vez mais da EAD, pode-se identificar uma questão extremamente importante que se apresenta 

como desafio: a formação de comunidades virtuais de aprendizagem. Esse tipo de 

comunidade contempla os três critérios do conceito de TAD: 

• Professores e profissionais estão separados pela distância, podendo estar em diferentes 

salas, em uma mesma escola ou em localidades diferentes, milhares de milhas à parte; 

• O meio de instrução utilizado pode ser o impresso, voz, vídeo, ou tecnologia eletrônica; 

• A comunicação é interativa, na qual o professor recebe feedback do profissional. O 

feedback pode ser em tempo real ou virtual86. 

Algumas maneiras de se operacionalizar esse tipo de comunidade podem ser 

atendendo profissionais que não podem sair de casa, profissionais que não têm como ir até a 

escola devido a distância física; interagindo com especialistas que não podem ou escolhem 

não se locomoverem; desenvolvendo projetos colaborativos; facilitando o acesso a recursos 

remotos; desenvolvendo projetos e programas de educação continuada de professores. 

Qualquer que seja a modalidade de EAD, on-line ou não, apresenta-se desafiando os 

profissionais do ensino ou treinamento a repensarem seus modelos pedagógicos. 

                                                           
86 BARRON, Dr. Ann, Director. Teacher’s Guide to Distance Learning. Florida Center for Instruct Technology, 
College of Education, University of South Florida, 1998. 
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Assim como o Treinamento a Distância convencional exigiu o desenvolvimento 

de uma pedagogia específica, o treinamento on-line exige o desenvolvimento de um modelo 

pedagógico específico também. Apesar de o TAD convencional estar entre nós de maneira 

mais sistemática há pelo menos mais de um século, parece que ainda buscamos um modelo 

pedagógico próprio para esta modalidade de treinamento, diferente do utilizado no 

treinamento presencial. Com o desenvolvimento avassalador do treinamento on-line essa 

pressão aumenta e torna-se necessário definir o modelo com maior urgência. 

Uma das características desse modelo é formar equipes de profissionais que 

interajam entre si; trabalhar e aprender se tornam uma coisa só; combinar competências para 

desenvolver a inteligência coletiva; e tornar o instrutor e o profissional companheiros de 

comunidade de aprendizagem. 

A sociedade da aprendizagem definida por Horman & Harmann (1990-p.125)87 

parece estar se tornando realidade entre nós. Não se pode mais parar de aprender nem de 

trabalhar, é claro. E na sociedade da aprendizagem, segundo estes mesmos autores, “todos 

podem se envolver com o profissionalado e com trabalhos criativos; isso não depende da 

geração de empregos através do crescimento econômico.” 

Diante dessa realidade o TAD tem se apresentado como uma alternativa de 

aprendizagem adequada à vida corrida dos profissionais que necessitam estar sempre se 

atualizando (Drucker, 2000)88. Esta idéia já está implícita na segunda e terceira características 

do modelo acima. Harman & Hormann (1990, p.124) também podem ser lembrados mais uma 

vez, quando afirmam que “Aprendizagem é tanto o meio como o fim”, e que a “sociedade da 

aprendizagem não pode ser projetada nem dirigida de cima para baixo”. Percebemos, assim, 

que há mais de uma década, mesmo sem a presença maciça dos recursos de informática e 

comunicação on-line, as bases desse novo modelo pedagógico já vinham se delineando, pelo 

menos teoricamente. 

Conseqüentemente, as duas últimas características do modelo fazem sentido, não 

há como adotar esse novo paradigma sem alterar o papel do profissional e do professor no 

qual buscam uma aprendizagem colaborativa, e aprender colaborativamente também significa 

aprender em meio a conflito. 

                                                           
87 Harman, Willis e Hormann, John. O Trabalho Criativo. SP: Cultrix, 1990. 
88 DRUCKER, Peter. E-Ducação. Set.2000. 
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O Treinamento a Distância nasce dos avanços da distância e da tecnologia que 

reduz esta distância, reorientando nossa forma de pensar, olhar e agir na realidade e exigindo 

de nós movimento no aprender e no ensinar que rompem profundamente com o treinamento 

presencial ainda dominante. “Os avanços da distância real e virtual e da tecnologia têm 

alterado nossa maneira de perceber e de interagir com o mundo, passando de uma interação 

comunicacional massiva para a interativa”, mas a dificuldade está em “romper com uma 

concepção de treinamento ainda dominante”89. 

A Internet hoje, além de uma fantástica ferramenta de comunicação, um recurso 

pedagógico poderoso. As mudanças na sala de aula devem ser feitas para não ficarmos sem 

profissionais, pois as novas gerações estão aprendendo sozinhas a buscar o conhecimento, 

inclusive na Internet. É preciso ficar atentos a essa nova realidade e aos aspectos implícitos, 

ou até mesmo equivocados, que surgem com ela. Com certeza as novas gerações têm buscado 

e conseguido, até com fartura, ter acesso a muita informação via Internet, mas questiona-se o 

quanto que elas vêm se educando via Internet. Se isto estiver acontecendo pode ser um sinal 

de que o computador/Intenet e as novas tecnologias estão auxiliando o professor. 

E se pensarmos que Treinamento a Distância via Internet é coisa que não tem 

mais do que 10 anos, então percebemos que estamos diante de algo mesmo muito novo em 

termos de treinamento. Ainda não transcorreu tempo suficiente para amadurecer os conceitos 

e os modelos, desta forma há muito a se colaborar com o TAD. Essa colocação nos conduz à 

reflexão de que a construção de uma pedagogia específica de TAD é processual. Porém, 

quando o paradigma estiver pronto, poderá já estará obsoleto, mas para construí-lo não se 

pode abandonar as pesquisas, debates, troca de informações e adesão à tecnologia. 

A pedagogia específica também deve se preocupar com a qualidade do material 

instrucional desenvolvido para a EAD seja ela on-line ou não, lembrando sempre que o 

modelo desenvolvido para o TAD baseada em material impresso não é adequado ao ambiente 

on-line, não aproveita os melhores recursos que este ambiente oferece. Temos muitas vezes 

corrido o risco de tentarmos adaptar atividades pedagógicas bem sucedidas em uma dada 

metodologia de treinamento transplantando-a para uma nova situação. A taxa de insucesso é 

grande, pois a mera adaptação metodológica não satisfaz. É preciso buscar novos paradigmas, 

novas formas de fazer o treinamento, desprendida dos velhos modelos que em algum 

momento já funcionaram a contento, mas que agora estão obsoletos. Daí, muitas vezes, o 

                                                           
89 SILVA, Maria Neide Sobral da – Educadora Brasileira 
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insucesso de tentar transformar bem sucedidos instrutores presenciais em instrutores on-line; 

bons livros-texto em material impresso de TAD; bons filmes educativos para uso em sala de 

aula em material de TAD; até mesmo bons profissionais, presenciais em profissionais de 

TAD. Todas essas iniciativas exigem uma abordagem inovadora e não apenas adaptação. 

Em algumas áreas, como Informática ou Medicina, um curso por correspondência 

ou em vídeo que leve um ano para ser produzido, pode tornar-se totalmente obsoleto 2 ou 3 

anos após começar a ser distribuído, a velocidade do avanço tecnológico pode suplantar não 

só o método como principalmente o conteúdo desenvolvido. 

Essa contribuição gera alguns questionamentos diretamente relacionados à 

definição de uma pedagogia específica: quanto conteúdo é suficiente para ser veiculado em 

cursos on-line, de modo a garantir um nível satisfatório de aprendizagem? A dinâmica da 

Internet facilita ou dificulta a construção do conhecimento? A aprendizagem on-line é um 

meio ideal para todos os estilos de aprendizagem? Qual o comportamento de um profissional 

técnico de manutenção perante o TAD? De que forma este profissional acessa a internet ou a 

intranet? Qual a sua disponibilidade dentro e fora da empresa? 

O paradigma da colaboração, interatividade e a possibilidade de comunicação 

assíncrona de vários para vários talvez nos remeta ao nosso tão criticado “ensino 

individualizado” dos anos 70, no qual buscávamos traçar e oferecer um treinamento adequado 

aos diferentes tipos de profissionais, sem com isso abrir mão dos momentos socializados, 

fundamentais para nosso crescimento enquanto pessoas e cidadãos. Quem sabe podemos 

buscar alguns aspectos da pedagogia específica de TAD no Treinamento individualizado? 

Pois assim poderemos explorar ao máximo o grande potencial do Treinamento on-line de 

possibilitar o atendimento “mais individualizado” do profissional no que diz respeito às suas 

necessidades de aprendizagem. Tarefa impossível para um instrutor presencial com 30, 40 ou 

mais profissionais na sala. 

Na busca do modelo pedagógico específico de TAD pode-se ressaltar que o miolo 

do modelo parece estar no tipo de interação entre professor e profissional. E a interatividade é 

palavra-chave para qualquer processo educativo. Não se pode pensar em treinamento sem 

troca de experiência e conhecimento, seja ele presencial ou a distância. Para esclarecer esse 

conceito fundamental no TAD recorremos a Silva (2000-p.73) que explica que a comunicação 

interativa, que buscamos na EAD, sem invalidar o paradigma clássico, direcional, adotado no 

Treinamento presencial, pode ser assim caracterizada: 
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• Mensagem: modificável, na medida que responde às solicitações daqueles que a manipula. 

• Emissor: “designer de software”, constrói uma rede e define um conjunto de territórios a 

explorar; ele não oferece uma história a ouvir, mas um conjunto intrincado de territórios 

abertos a navegações e dispostos a interferências, a modificações. 

• Receptor: “usuário”, manuseia a mensagem como co-autor ou um co-criador. 

Essas características são importantes para os instrutores que desejamos construir 

comunidades virtuais de aprendizagem, porque a comunicação interativa, seja ela virtual ou 

não jamais poderá ser linear. Outro aspecto a ser destacado no TAD é a possibilidade de 

interatividade do instrutor e profissionais não apenas entre si, mas também com o conteúdo do 

curso e com a tecnologia/recursos de ensino. O resultado desta ação é trabalho de equipe onde 

a aprendizagem pode se apresentar como: 

• Intuitiva: conta com o inesperado, o acaso, junções não lineares, o ilógico. 

• Multissensorial: dinamiza interações de múltiplas habilidades sensórias. 

• Conexional: justapõe por algum tipo de analogia, perfazendo roteiros originais, colagens, 

permanente abertura para novas significações, para redes de relações. 

Mesmo que venhamos a dominar teórica e praticamente a interatividade, Maria 

Aparecida nos lembra que nesta nossa missão de formar o “ser colaborativo”, vamos fazê-lo 

dentro de um contexto educacional que já traz, na sua tradição, papéis definidos para os atores 

pedagógicos. Precisamos ter essa consciência para não sermos fortemente influenciados por 

eles e possamos permitir que a pedagogia enfrente essa discussão para então enfrentar seus 

conceitos de interatividade, colaboração, conectividade, comunidades virtuais, inteligências 

coletivas, entre outros conceitos que emergem das mídias contemporâneas, que a modalidade 

on-line seja potencialmente viabilizada para o estabelecimento do groupware… e que nisto se 

aprenda o que é conectar/comunicar/conhecer (Silva, 2000, p.79). 

Mesmo aprendendo esses conceitos a interatividade será sempre um desafio. 

Muirhead90 desenvolveu uma pesquisa sobre interatividade com profissionais de cursos de 

especialização a distância. Uma das suas conclusões é que “um fator crucial em cursos on-line 

                                                           
90 Muirhead, Brent. Attitudes Toward Interactivity in a Graduate Distance Education Program: A Quantitative 
Analysis. http://www.dissertation.com 
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é manter uma interação coerente e confiável”. Aí está mais um desafio para o TAD. Essa 

coerência e confiabilidade nem sempre são estáveis nos cursos presenciais. 

Quanto ao perfil do professor on-line vale lembrar que parece não haver um 

consenso sobre as necessidades básicas do veículo Internet, o que dificulta ainda mais nossa 

tarefa. Pode-se perceber essa limitação como mais um desafio, o de identificar as 

necessidades do veículo para, ao mesmo tempo, podermos definir o perfil do professor on-

line. Uma característica que vem sendo apontada como importante se refere ao fato do 

professor ou instrutor ser capaz de trabalhar colaborativamente. Esse trabalho colaborativo 

deve se dar tanto no planejamento e veiculação do curso, que deve ser resultado de um 

trabalho de equipe, quanto no seu desenvolvimento. Essa postura se impõe hoje como 

necessária não apenas nos cursos on-line, mas em qualquer ação educativa. 

Muitos trabalhos discutem a necessidade de mudança no papel do professor como 

não sendo mais aquele que ‘ensina’ o tempo todo aos profissionais que ‘aprendem’. Ensino e 

aprendizagem hoje são um processo dinâmico que se alterna entre seus participantes, 

principalmente quando as novas tecnologias de informações são utilizadas como recurso de 

ensino. Cursos on-line oferecidos pela Universidade Central da Flórida - EUA comunica aos 

seus participantes que, para se inscreverem nos cursos, além das habilidades relacionadas ao 

uso do computador, eles também precisam possuir as seguintes habilidades de estudo on-line: 

aprendizagem ativa, disponibilidade de recursos, convivência, trabalho independente, 

gerenciamento do seu tempo, organização e responsabilidade91. 

A solicitação dos profissionais é por um “professor novo”, mas mesmo os 

profissionais ainda assumem posturas “velhas”. Evidencia-se aqui a necessidade de mudarmos 

nossas atitudes no sentido de aprendermos a aprender colaborativamente e de encarar o 

processo educativo como um processo em construção coletiva do qual participam professores, 

profissionais, profissionais de apoio e a comunidade. O um perfil de educador on-line que 

merece atenção, é ele: 

• Precisa adquirir e desenvolver a capacidade de incentivar a troca dentro do grupo e o 

compartilhamento de descobertas. 

                                                           
91 Universidade Central da Flórida, 2000 
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• Deve ser capaz de ajudar o grupo a encontrar seu ritmo de interação e de trabalho, seu 

estilo coletivo, sua personalidade comunitária. 

• Deve procurar integrar no grupo todos seus componentes, especialmente os que chegam e 

os que se afastam por motivos diversos. 

• Como líder comunitário, seu grande talento deverá se concentrar não apenas no domínio de 

um conteúdo e de técnicas didáticas, mas principalmente na capacidade de mobilizar o 

grupo em torno da sua própria aprendizagem, de fomentar o debate, de manter o clima para 

a ajuda mútua, incentivando cada um a se tornar responsável pela motivação de todo o 

grupo. 

Uma maneira encontrada por uma escola norte-americana de envolver seus 

professores no projeto tecnológico da escola foi construindo uma “comunidade tecnológica”, 

ao invés de um “comitê de tecnologia”. O critério para integrar essa comunidade não era o 

conhecimento ou habilidade tecnológica, “mas o desejo de melhorar o ambiente de 

aprendizagem dos professores e profissionais”. 

Ao se pensar na formação do professor de TAD é preciso enfatizar o 

desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe. Grande desafio, porém necessário, 

pois cada vez menos podemos manter a qualidade do nosso trabalho quando optamos por uma 

ação individual. Neste momento, em que utilizamos cada vez mais tecnologia em nossas 

atividades educativas, precisamos aprender a trabalhar integradamente, pois nossa 

interdependência com profissionais de outras áreas aumenta consideravelmente. Mesmo 

sabendo que aprender a aprender colaborativamente é mais importante do que aprender a 

aprender sozinho, em qualquer modalidade de ensino, não podemos apenas ensinar os 

profissionais a fazerem aquilo que se deseja que eles façam, também precisamos aprender a 

trabalhar desse modo. 

 

2. O custo como um aspecto importante do TAD 

Treinamento a Distância via internet começa a ser visto, por algumas empresas e 

instituições como uma alternativa para reduzir os custos com treinamento, mas na realidade 

começa a ficar cada vez mais caro e cada vez mais trabalhoso fazer Treinamento a Distância 

baseado no desenvolvimento de material impresso ou em vídeo. Isso vem acontecendo devido 



203 

ao fato da informação, hoje, se tornar obsoleta com muita rapidez. Uma das razões para o 

computador vir substituindo cada vez mais os demais meios de comunicação como recurso de 

ensino também parece estar acontecendo não somente devido ao fato de acarretar menores 

custos, mas também por esse recurso tecnológico multimídia veicular texto, imagem, som e 

movimento com mais rapidez, melhor preço e qualidade técnica. 

Ainda pensando nos custos, mas aliando-o à necessidade de definição de uma 

pedagogia específica, Maria Neide Sobral da Silva questiona como colar no chão educacional 

brasileiro, marcado pela exclusão, a construção de um novo modelo educativo, no sentido de 

lutarmos para garantir tanto acesso a este tipo treinamento, mas sobretudo a construção deste 

modelo educativo que ultrapasse os limites da tutoria, da instrução programada, nada mais é 

barato hoje, pagamos caro por quase tudo que precisamos e/ou queremos, pois a base 

prevalente na sociedade é a econômica. Educação custa dinheiro seja ela presencial ou a 

distância, principalmente hoje que o antigo conceito do professor Teixeira92 está totalmente 

norteado pela preocupação de gerar mais dinheiro quando se desenvolve qualquer ação 

educativa e não pela formação do ser humano para o qual o processo é dirigido. 

Educação precisa sim ser vista como investimento, mas não somente financeiro. A 

preocupação primeira da ação educativa deve estar centrada no nosso profissional. Ele deve 

orientar a definição do modelo pedagógico que deve “ultrapassar os limites da tutoria, da 

instrução programada e do tecnicismo. A presença da rede nos cursos de TAD pode ser um 

elemento que contribua nesse sentido, mas ao mesmo tempo esbarra na falta de acesso à 

mesma por grande parte da população para qual se deseja que tenha acesso à educação 

presencial ou a Distância. Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Comércio dos 

Estados Unidos em 1999 revelou que “educação, renda e raça, entre outros fatores, 

determinam o acesso ou não da população à tecnologia”. Com base nesse relatório, o governo 

norte-americano iniciou um programa de criação de infra-estrutura para que todo cidadão 

tenha acesso à tecnologia, começando pelas escolas, de modo que computadores e a Internet 

se tornem tão acessíveis quanto o telefone naquele país. A esse projeto foi dado o nome de 

“divisão digital”. Esta é uma realidade que pode ser estendida também para nossa sociedade, 

que precisamos de alguma forma resolver. 

Algumas pessoas reagem fortemente à Internet, se sentem perdidas, não interagem 

com naturalidade, enfim não lidam bem com a comunicação a distância via internet. Uma 

                                                           
92 Anísio Teixeira, – Educação é Investimento 
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idéia que tem sido adotada em algumas escolas é oferecer a “pré-escola virtual”, parece 

atender bem a essa necessidade, que é a ambientação ao meio virtual, exatamente para dar ao 

profissional que trava o primeiro contato com o ambiente de aprendizagem on-line a chance 

de criar seus hábitos e rotinas, de aprender a agendar-se dentro desta nova temporalidade. 

Muitos têm a ilusão de que o computador surgiu para facilitar nossa vida, o que 

nem sempre é verdadeiro. Com o TAD on-line acontece o mesmo, nem sempre é mais fácil 

desenvolver essa modalidade de ensino. Cursos on-line precisam ser cuidadosamente 

planejados. O desenho de curso on-line deve incluir estratégias de ensino-aprendizagem que 

estimulem a participação do profissional e o alcance dos objetivos. Algumas análises devem 

ser feitas cuidadosamente para se alcançar um sucesso com o Treinamento a Distância, 

desenvolvidos por Centros de Treinamentos das empresas, Universidade Corporativas ou 

ainda pelas empresas de treinamento. 

• Administração pedagógica do o tempo on-line; 

• O perfil profissional do “professor animador”; 

• O professor tem que gerar o material para essa nova mídia; 

• Estratégia para se organizar uma equipe de TAD; 

• A atenção à formação de profissionais de TAD; 

• Definição do tempo a ser dedicado ao atendimento dos profissionais (tutoria); 

• Estimular a participação dos profissionais; 

• O papel do “chat” em uma experiência de TAD; 

Mesmo tendo definido suas bases, é preciso lembrar também que nem sempre o 

TAD substitui a experiência direta de aprendizagem. E no caso da formação do professor 

precisamos estar muito atentos para identificar com consciência que conteúdos da sua 

formação devem ser ensinados utilizando a metodologia da EAD, pois em alguns casos este 

tipo de ensino pode ser indicado para exemplificar, expandir, mas não para formar. 

A busca de uma pedagogia específica para o TAD continua presente, pois jamais 

encontraremos respostas finais, definitivas para esta ou qualquer outro modelo educativo. 

Porém, ao optarmos pelo TAD on-line não podemos esquecer a necessidade da construção de 
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uma infra-estrutura tecnológica que viabilize a comunicação on-line, pois apenas o modelo 

pedagógico não será suficiente para o seu sucesso. 

Enfim, não devemos nem podemos esperar milagres educacionais mediante a 

adoção do TAD. A EAD oferece grandes possibilidades, mas não é a salvação da educação 

brasileira. Ela é apenas mais uma metodologia de ensino de que dispomos atualmente para 

nos ajudar a melhorar a qualidade do nosso processo educativo e levá-lo ao sistema de 

treinamento das empresas. 

O Grupo TLT (2000)93 explica que a competição e confusão sobre Treinamento a 

Distância e Aprendizagem On-line não podem ser esquecidas, principalmente neste momento 

em que mais instituições estão tentando competir pelo aparente mercado de TAD e 

aprendizagem on-line em rápido crescimento. Muitos estão descobrindo que não existe um 

mercado único para todos os tipos de aprendizagem (a qualquer hora, em qualquer lugar, para 

qualquer pessoa); e que para muitos profissionais a interação presencial é essencial. O 

mercado que mais cresce é o focalizado nos cursos com programas híbridos. 

Duell94 foi totalmente equivocado quando afirmou que “Tudo que poderia ser 

inventado já o foi”, muitas outras frases foram ditas no último século a respeito do avanço 

tecnológico, até mesmo por autoridades em tecnologia que caíram por terra rapidamente com 

“falsa futurologia”, não resta dúvida de que ainda temos um longo caminho na construção do 

TAD. Os temas e questões aqui apresentados são apenas o início, ou talvez o meio da nossa 

discussão-construção, mas certamente não é o fim. 

 

3. Sistemática do PCM-WEB para Treinamento a Distância 

O Sistema Integrado de Planejamento, Programação e Controle da Manutenção – 

PCM-WEB vem se destacando apesar de passar por alguns momentos difíceis em relação às 

suas possibilidades de manter o nível de capacitação necessário aos seus usuários, o principal 

fator de dificuldades de implantação está no nível de instrução e na barreira que a nova 

metodologia de aprendizado vem formatando as mudanças, mesmo assim, por ser um trabalho 

                                                           
93 Grupo TLT. (Virtual) Teaching, Learning, and Technology Centers, Local (V) TLTCs and TLTCs, Starter-Kit. 
http://www.tltgroup.org/gilbert(V)TLTC/StarterKit(V)TLTC7-8-00Excerpt.htm 
94 Charles H. Duell, Diretor do Departamento de Patentes dos EUA (1899) 
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pioneiro na área de manutenção, e sabendo que é uma tendência mundial, os profissionais se 

forçam a aceitar estas mudanças. 

Atualmente, a aprendizagem independente configura-se como a grande estratégia 

para evolução profissional. Cada vez mais as pessoas aprenderão por meio de auto-

desenvolvimento, utilizando o computador e as tecnologias como teleconferências, que são 

veículos de alto valor agregado para trazer especialistas nas diversas áreas de conhecimento 

para as salas de aula. 

As metodologias e ferramentas de Ensino a Distância - EaD tornam possível a 

realização de processos de aprendizagem e desenvolvimento de pessoas por intermédio de 

interações dos aprendizes com disseminadores do conhecimento, utilizando recursos de 

tecnologia da informação (TI). Esses disseminadores podem ser pessoas localizadas 

remotamente, que interagem com os alunos mediante a troca de comunicações eletrônicas 

com os alunos, e que disponibilizam ou bases de conhecimentos, de informações ou de dados, 

nas quais os alunos poderão realizar pesquisas, consultas, interagir e exercitar os conteúdos 

programáticos inerentes aos temas em discussão. 

 

4. O processo de desenvolvimento instrucional para o TAD 

Há um processo lógico a seguir quando se deseja planejar uma atividade de 

educação ou treinamento a distância. Uma alternativa recomendada consiste em basear o 

processo nos modelos de desenvolvimento instrucional, os quais focalizam as decisões sobre 

os estudantes, objetivos dos estudantes, conteúdo, metodologia e modos de oferecimento. Os 

modelos de desenvolvimento instrucional fundamentam-se na abordagem sistêmica do 

Treinamento a distância, a qual enfatiza o todo ou seja, estuda as suas partes não como 

entidades separadas, mas como componentes do todo. O conhecimento dos objetivos do 

sistema, por exemplo, permite conhecer as funções das partes. 

O desenvolvimento instrucional para o Treinamento a distância é complexo, 

devido à instrução efetiva para cada curso ser influenciada e limitada por vários fatores, como 

restrições de orçamento, forma do Treinamento a distância, natureza do conteúdo e 

características do público selecionado. 
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O desenvolvimento instrucional fornece um processo e um quadro geral para o 

planejamento sistemático, desenvolvimento e adaptação da instrução, baseado em 

necessidades identificáveis do estudante e requerimentos de conteúdo. Este processo é 

essencial no Treinamento a distância, na qual o instrutor e os estudantes normalmente 

compartilham uma experiência anterior limitada e, tipicamente, têm mínimo contato face-a-

face. Embora os modelos e processos de desenvolvimento instrucional existam em grande 

número, a maioria segue os mesmos estágios básicos de planejamento, desenvolvimento, 

avaliação e revisão. 

Deste modo, para projetar uma atividade de educação a distância efetiva deve-se 

considerar não apenas os objetivos, necessidades e características de estudantes e professores, 

mas também os requisitos de conteúdo e limitações técnicas. A revisão baseada no retorno das 

avaliações dos instrutores, especialistas de conteúdo e estudantes é um processo contínuo. 

Devem ser disponibilizadas provisões para o aperfeiçoamento contínuo dos cursos que 

dependem de informações mais voláteis, para manter o conteúdo atual e relevante. 

 

5. A realização do PCM-WEB 

O Curso PCM-WEB, projetado para modalidade de Treinamento a Distância 

usando os serviços da internet como plataforma de treinamento teve, entre outras 

providencias, a definição das ferramentas básicas de ensino a distância dentre as apresentadas 

no anexo-3 deste trabalho, para aplicação via Internet. Os demais conceitos utilizados em 

cursos presenciais foram integrados e adaptados às novas práticas e tecnologia on-line: 

recebimento de inscrições, gerenciamento do sistema adotado, tomada de decisão do uso de 

senhas e contador de visitas ao site. 

 

6. Procedimentos didático-pedagógicos de aplicação no PCM-WEB 

O conceito de um curso aberto como este é novo a despeito de oferecer novas 

formas de aprendizagem, mais flexíveis em termos de horário, localização individual e de 

distâncias geográficas, estudo individualizado e gerenciamento da aprendizagem pelo próprio 

aluno. A estrutura do curso PCM-WEB, dividido em módulos de aprendizagem, facilita a 

preparação das aulas e, conseqüentemente, o modelo de assimilação do conhecimento pelos 



208 

profissionais da área de manutenção e o acompanhamento dos mesmos pelos mediadores. A 

elaboração do material didático seguiu as recomendações de se adequar o conteúdo ao novo 

ambiente, respeitando, porém a prática já conhecida pelo instrutor de planejamento de aula 

presencial. 

Os professores encarregam-se de propor novos meios, atividades e experiências a 

serem desenvolvidas no curso; indicar as unidades de ensino mais adequadas aos alunos; 

apontar os materiais a serem usados; aconselhar, orientar e propor soluções a problemas de 

participação dos estudantes, assim como elaborar atividades extra-curso. A elaboração de um 

material pedagógico passa pelo bom senso do professor no aspecto da comunicação, a fim de 

que o material resulte adequado aos objetivos, ao público alvo, ao nível do curso, aos recursos 

disponíveis. 

Os procedimentos didático-pedagógicos privilegiaram o professor e o aluno. O 

professor, recebeu orientações de como fazer o plano de cada módulo (quadro a seguir) e foi 

orientando no preparo e adaptação do conteúdo para a Web e no material que seria entregue e 

disponibilizado ao aluno. E o aluno, tem orientações sobre o uso dos recursos do novo 

ambiente, feito o máximo possível em conformidade com o modelo de aula presencial. 
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Plano e apresentação do Curso PCM-WEB 

Curso: Planejamento, Programação e Controle da Manutenção 

Professor: Valdir Cardoso de Souza 

Público alvo: Engenheiros e Técnicos; Gerentes de Manutenção; Chefes de Departamentos; 
Supervisores das áreas de Manutenção Mecânica, Elétrica, Frotas de 
Veículos e etc., Planejadores e Programadores de Produção e de Manutenção.

Objetivos Preparar e treinar o potencial humano da equipe de manutenção para a 
implantação e implementação de técnicas modernas para planejamento, 
organização e controle da manutenção visando melhor o aproveitamento de 
todos os recursos internos e externos, no menor tempo possível. 

Carga 
horária: 

16 a 40 horas 

Período: A definir 

Metodologia: O desenvolvimento do curso será fortemente apoiado pelo uso da internet, 
por meio da distribuição de informações em páginas na web; terá estudo de 
caso prático com exercícios; e a comunicação entre os participantes (alunos e 
professores) será por correio eletrônico. 

Recursos: Rede internet: uso de navegadores e programa de correio eletrônico. 

Duração: 30 dias 

Ementa: Conceitos das atividades da manutenção; 
Princípios de implantação de Manutenção Preventiva e Preditiva; 
Custos na Manutenção; 
Conceitos de planejamento e programação - ciclo de manutenção; 
Impressos de planejamento e seus fluxos; 
Conceitos de grupo de trabalho, estrutura típica da manutenção; 
Atividades de suporte ao PCM: Engenharia de Manutenção, suprimentos; 
PCM manual e automático (Suporte CPD); 
Técnica de gestão de materiais; 
Trabalho prático: n. 01 e n. 02; 
Fichas de Dados - Arquivo Técnico manual e eletrônico; 
Relatórios Gerenciais de custos, Hh e falhas; 
Formação de histórico dos equipamentos; 
Estabelecimento de prioridades para serviços e equipamentos; 
Planejamento por PERT-CPM. 

Bibliografia: Lista dos livros na biblioteca, livros nacionais e estrangeiros, artigos, outras 
publicações nacionais e estrangeiras e artigos disponíveis na web. 

Freqüência: Não se aplica. 

Avaliação: Participação com dúvidas, entrega das atividades e estudo de caso. 
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Por uma questão didática de distribuição da carga informacional, cada módulo foi 

divido em duas aulas. Ao acessar o módulo, o aluno assiste à primeira aula e já toma 

conhecimento da tarefa prática, que o mesmo deve resolver com base nos conhecimentos do 

tema em estudo. Ao término de cada aula o aluno recebe ainda uma pequena atividade, com o 

propósito de verificar sua aprendizagem e, ao mesmo tempo controlar sua participação no 

curso; esta estratégia fornece, portanto, a realimentação ao tópico e ao curso. 

 

7. Controle e acompanhamento do Treinamento a Distância PCM-WEB 

Trata-se aqui do controle e acompanhamento de todo o curso, sendo de 

responsabilidade do coordenador/tutor, cabendo-lhe a tarefa de gerenciar todo o ambiente, 

buscar e dispor soluções às dificuldades dos alunos, dos professores e mediadores, 

acompanhar as dúvidas dos profissionais inscritos no curso, filtrando as perguntas destes 

profissionais aos instrutores, controlar a entrega das atividades, direcionar as 

correspondências de aluno/professor e professor/aluno, manter a equipe informada das 

modificações e atualizações durante a realização do curso e, por fim, controlar os resultados 

parciais e finais. Auxiliando o coordenador/tutor no processo de gerenciamento do curso, o 

mediador recebeu um documento que fornecia informações sobre o ambiente e como se 

processaria o acompanhamento da troca de informações entre o aluno/professor, aluno/tutor, 

aluno/interface; para atender às solicitações do aluno no que fosse pertinente ao andamento do 

curso; responder as perguntas, questões, sugestões e críticas do seu grupo de mediação e 

encaminhar ao professor questões específicas; manter o tutor informado de todas as interações 

com o aluno, as dúvidas deste nas atividades; preencher a planilha de resultados das 

atividades e dos estudos de caso e contribuir com os professores dos tópicos, com vistas a 

facilitar o aprendizado do aluno. 

Há um prazo estipulado na agenda do curso para a entrega, pelos alunos, das 

atividades do curso e o acompanhamento individualizado desse prazo é feito pelo mediador, 

que, observando as datas de entrega das atividades, as corrige, tomando por base a resposta 

padrão, anota o conceito do aluno na planilha de acompanhamento de atividades, com a data 

de entrega da atividade. 

Desenvolveu-se uma única planilha de controle e acompanhamento das 

atividades. Nesta constava o número de identificação e controle do profissional em 
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treinamento, nome do profissional, endereço eletrônico (e-mail), mediador responsável, data 

de entrega das atividades e as respectivas notas, inclusive do estudo de caso, por tópico. 

Relação de acompanhamento dos alunos no PCM-WEB 
    Tópico 1      
No. Nome e-mail Tutor Ativ. - 1 Ativ. - 2 Trab. Prático Média 
    Data Nota Data Nota Data Nota  
           
           
           
           

Utilizou-se o correio eletrônico para o acompanhamento de todas as dúvidas dos 

alunos em relação ao curso. O propósito disso, além de resolver as dúvidas dos alunos e 

fornecer orientações, teve também a intenção de gerar um banco de dados por tópico, com as 

perguntas mais freqüentes do tema, para a utilizar num curso posterior. Definiu-se também as 

principais atribuições do aluno: fazer as atividades, realizar trabalhos, testes, demonstrações, 

escolher o tempo e o lugar para estudar, cumprir atividades e consultar o professor sempre 

que fosse necessário. 

 

8. Resultados da validação do curso PCM-WEB 

A eficiência de um curso na modalidade de Treinamento a Distância é mais 

resultado da preparação que da inovação. Por esta razão, o planejamento e o desenvolvimento 

da ação didática assumem uma importância vital para o sucesso de qualquer programa. A 

produção de materiais didáticos para o estudo e aprendizado individual em casa ou no 

escritório cresce e vem ganhando novos adeptos dia-a-dia. Isso traz vantagens e desvantagens. 

A vantagem, de materiais individualizados de ensino, encontra-se no fato de que o 

profissional poderá decidir quando, como e onde utilizá-los. E a desvantagem reside na falta 

de diálogo direto com o professor. O uso da Internet permitiu, neste projeto, superar a 

desvantagem anteriormente citada, assegurando as vantagens. 

 

9. Metodologia do PCM-WEB 

O curso PCM-WEB tem uma proposta dentro da visão do TAD, tem-se um texto 

programado para transmitir o currículo do curso, seguindo um eixo temático pré-determinado, 
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para cumprir os objetivos propostos. A proposta pedagógica do curso está embutida no 

material. A metodologia inclui três momentos de avaliação: 

• Durante o estudo do curso sob a forma de exercícios e textos de auto-avaliação presentes 

no material multimídia interativo. 

• No final de cada módulo com a proposição de eixos temáticos a serem desenvolvidos pelo 

aluno sob orientação da tutoria, com posterior avaliação dos tutores, e respostas ao aluno. 

• No final do curso com a resolução de um caso prático com tema baseado no foco do 

planejamento de serviços. O trabalho final será orientado pelos tutores do curso. 

A avaliação final será expressa por uma média de pontos compostos de 60%, 

atribuídos aos resultados das auto-avaliações e demais tarefas realizadas pelo aluno durante o 

curso e os outros 40%, ao resultado da análise do trabalho prático. Foram criados 

instrumentos de avaliação sob a forma de pequenos questionários para avaliação destes 

subsistemas. Para tanto os objetivos foram hierarquizados e, projetados para um ambiente de 

trabalho, real do aluno, garantindo uma retroalimentação do programa. 

 

10. A proposta pedagógica do curso PCM-WEB: 

O material foi elaborado obedecendo três etapas de mediação pedagógica. 

Observou-se em primeiro lugar o Tema, que foi situado no contexto, depois se trabalhou o 

conteúdo temático, direcionando-o para o perfil do profissional que atua com Planejador e 

Programado se Serviços de Manutenção. 

No tratamento do conteúdo foram observadas as regras básicas do começo, meio e 

fim, e criadas estratégias apropriadas para que o profissional desejasse, através de um 

processo lógico chegar gradativamente ao final de cada módulo. Em seguida foram aplicadas 

técnicas de narrativa para que o discurso fluísse naturalmente e para que a linguagem pudesse 

auxiliar o texto tornando-o de fato educativo, levando-o a cumprir suas funções de uma forma 

prazerosa para o aluno. Para enriquecer este discurso foram introduzidos alguns conceitos que 

pudessem aproximar o texto do aluno, por meio de um glossário. O objetivo principal deste 

glossário é esclarecer conceitos que têm significados diferentes de autor para autor e em 

variados contextos. Sem falar de que muitos alunos têm um modo próprio de entender os 
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conceitos e que, por outro lado, estes conceitos têm seu significado próprio. É preciso fazer a 

interface destes dois planos. 

Foram programados exercícios de auto-aprendizagem por meio da introdução de 

"questões para reflexão" que objetivam o ato educativo. Estas questões direcionam o aluno 

para sua vida cotidiana, e para suas experiências de vida. A auto aprendizagem é 

imprescindível para o sucesso do TAD. Também para a etapa de aprendizagem foi colocado 

em destaque a preocupação sobre o que conhecia e o que não conhecia o aluno, ou seja, 

pensou-se na importância da mensagem e do processo educativo. O que se deseja é que ele 

considere sua prática, sua experiência de vida e seu contexto, e reavalie seu desempenho 

profissional. 

O aluno é um interlocutor presente (Prieto e Cortes, 1990)95. A instituição que 

oferece o curso PCM-WEB divide a responsabilidade do ato educativo com os profissionais 

que estão em treinamento, num curso orientado para construção do conhecimento e apoiado 

por um acompanhamento tutorial bem planejado. Para completar o processo de aprendizagem, 

utilizando os princípios do jogo pedagógico, foram tomados alguns cuidados: 

• Uso de conceitos básicos, distribuídos em módulos com pequena quantidade de 

informações, optando-se por uma discussão aprofundada; 

• Buscou-se trabalhar com experiências práticas, apoiadas nos conceitos e vice e versa, 

incentivando a prática; 

• Negociar algumas regras com os participantes; 

• Basear o treinamento no método e não na teoria; 

• Incentivar o aluno a construir seu próprio texto, ao elaborar a avaliação final. O processo 

pedagógico está na construção do seu texto e não na aceitação do texto do outro; 

• Não pressionar o aluno. Deixá-lo descobrir a alegria de compor seu texto; 

• Esperar e respeitar o ritmo de aprendizagem do aluno; 

• Não forçar ninguém a nada; 

                                                           
95 PRIETO, D. e Cortes, C. E. El interlocutor ausente. Notas y recomendaciones sobre investigación de 
expectativas de comunicación y validación de mensajes en torno a la infancia. San José: RNTC, 1990 
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• Direcionar o aluno a buscar as respostas em suas próprias experiências; 

• Reconhecer as diferenças individuais, sem invadir espaços; 

• Fazer com que o profissional aluno sinta que pode aprender, para que ele se interesse em 

terminar o curso; 

• Despertar a criatividade; 

• Interagir com o aluno, acreditar nele e aprender com ele; 

• Dar o tempo necessário. Os resultados das experiências educativas podem ser demorados; 

• Aceitar o imprevisível. Numa experiência pedagógica, onde se aposta no aluno, não é 

possível prever tudo. 

Foi elaborado um projeto gráfico. Neste projeto levaram-se em consideração 

temas relacionados com a percepção do aluno e com a estética. Com isso foi criado um 

vínculo com o aluno, visando o enriquecimento temático e visual que facilitasse a 

interlocução. Quando é utilizado um modelo pedagógico voltado para a auto-aprendizagem, o 

ideal é usar a auto-avaliação. Para isso foram elaboradas questões de reflexão que permitem 

ao aluno acompanhar seu próprio trajeto na construção do conhecimento. 

Um modelo educacional a distância sofre com as evasões. Não se tem aqui um 

público permanente como no Treinamento presencial, que é obrigado, a aceitar as avaliações 

impostas para permanecer no sistema. Para tanto, propõe-se uma alternativa que envolve os 

professores-tutores, os alunos, o material impresso e a metodologia utilizada, permitindo com 

a auto-avaliação uma avaliação formativa consciente. 

O professor-tutor tem um papel pedagógico decisivo no processo avaliativo. Para 

responder por um número elevado de alunos é orientado para a construção do 

acompanhamento pedagógico no decorrer do curso. Como avaliador ele reúne e depois 

socializa as diversas experiências dos profissionais; ao mesmo tempo em que exerce seu papel 

de professor e auxilia o processo de aprendizagem dos alunos ele os ajuda a reaplicar, sobre 

sua realidade, o conhecimento adquirido. Desta forma ao participar da avaliação o tutor passa 
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a fazer parte também do projeto do curso dando continuidade e efetividade ao sistema, 

tornando-se principal responsável pelo aprendizado (Freire, 1988-p.178)96. 

No desempenho de sua função ele reconstrói sua própria prática pedagógica, 

interfere criticamente no sistema como um todo; enquanto mediador pedagógico colabora 

para o desenvolvimento do Treinamento a distância, distanciando da instrução programada. 

Quando se leva em conta o total das relações estabelecidas para implantação e oferta de um 

programa de EAD é possível construir uma rede de significados que possibilitará a análise do 

plano político-pedagógico proposto, cujas ações vão instaurar o processo de transformação, 

com os novos paradigmas que sustentam teoricamente o Treinamento a distância. 

 

11. Orientação para utilização do PCM-WEB 

Caro Professor, nossa idéia é facilitar a vida do treinando, para tanto o treinando 

deverá acessar a internet, digitar o endereço da Homepage97 e na opção entrar, digita o nome 

e senha. O ambiente lhe permitirá uma navegação na aula, livre do uso dos ícones do 

browser98. Este fato é muito importante para os treinandos iniciantes no uso da internet e, de 

modo particular, que exerce outras atividades durante o dia. 

O e-mail será o principal instrumento de comunicação entre a equipe e os 

treinandos. Para tanto o TAD CNPMan da ASTREIN dispõe de 4 e-mails diferentes que serão 

utilizados da seguinte forma: 

pcm@cnpman.com.br - (tutor) utilizado na homepage oficial e quando do inicio do curso será 

direcionado para os visitantes ocasionais. 

pcmforum@cnpman.com.br - (específico aos professores) este e-mail será usado para troca de 

informações e discussões entre os professores do PCM-WEB. Deve ser usado para enviar uma 

mensagem para todos os professores do PCM-WEB. Para responder uma mensagem recebida 

pelo pcmforum para o remetente da mensagem, basta usar o Responder do seu programa. 

Porém para responder a todos os professores, após clicar em Responder a mensagem, mude o 

destinatário da mensagem para pcmforum@cnpman.com.br, e então escreva e envie a sua 

                                                           
96 FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988 
97 Homepage - Identificação da página disponível na internet. 
98 Programa utilizado para operar o sistema ou página disponível na internet. 

mailto:pcm@cnpman.com.br
mailto:pcmforum@cnpman.com.br
mailto:pcmforum@cnpman.com.br
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mensagem resposta. Em caso de dúvidas, escreva para o pcmforum (assim todos poderão 

partilhar de sua dúvida). 

pcmduvida@cnpman.com.br - dúvidas - (remete aos professores) presente no ambiente de 

estudo e através dele os treinandos escreverão para os professores. 

O tutor ao receber um e-mail e identificar e for redirecionar do "pcmduvida" deverá verificar 

se o remetente é seu orientando. Se negativo, arquivar ou apagar. Se for positivo, buscar fazer 

a mediação solicitada pelo treinando, em primeira instância deverá o tutor responder 

diretamente para o treinando, se perceber que esta dúvida é geral, então utilizar o e-mail 

direcionado a todos os treinandos. 

pcmresposta@cnpman.com.br - respostas - (remete a todos os treinandos) envia uma resposta 

para todos os treinandos do curso. Atenção: Evite o uso excessivo deste instrumento, isto 

poderá superlotar a área do treinando, mantenha no PCM-WEB uma página com as perguntas 

mais freqüentes e repetitivas. 

Acompanhamento individualizado do treinando pelo tutor: O treinando tem um prazo 

estipulado na agenda do curso para entregar suas atividades. 

1) Cabe ao tutor observar e acompanhar esta data, é importante observar os prazos de entrega 

das atividades na agenda. 

Até agora, não consta em nossos registros o seu trabalho previsto para esta data. 

Tópico 1 2 3 

Atividade 1 (   ) (   ) (   ) 

Atividade 2 (   ) (   ) (   ) 

Trabalho prático (   ) (   ) (   ) 
 
2) Corrigir as atividades tomando por base a resposta padrão do disponibilizada pelo professor 

referente ao tópico (será enviada pelo tutor na data). 

3) Anotar na Planilha de Acompanhamento de Atividades a data de entrega das atividades 

pelo treinando e o conceito dado. 

4) Caberá ao professor do tópico a decisão de liberar também o trabalho prático para ser 

corrigido pelos tutores. 

mailto:pcmduvida@cnpman.com.br
mailto:pcmresposta@cnpman.com.br
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M A N U A L  D E  I N S T R U Ç Ã O  D O  T R E I N A N D O  

Caro(a) Treinando(a), 

 

Estamos felizes por contar com você nesta experiência de 

Treinamento a Distância. Nosso sucesso dependerá do seu interesse e 

motivação. Ao desenvolver este ambiente de aprendizagem temos o 

propósito de democratizar o conhecimento, disponibilizando informação 

atualizada para todos os colegas distribuídos no país. 

A equipe 

 

Instruções para navegação no ambiente PCM-WEB 

Aqui você vai encontrar algumas informações úteis para uma boa 

interação no ambiente. 

A estrutura de desenvolvimento deste curso consistirá de três tópicos, 

cada um com duas aulas. Os textos básicos e complementares estarão 

disponibilizados na biblioteca para que você faça download e impressão, 

para estudos posteriores. A avaliação dos tópicos será feita por meio de 2 

atividades (uma por aula) e um trabalho prático (problema prático). 

Ao iniciar cada tópico o professor apresentará na sua mensagem os 

objetivos do tópico, seguidos dos subtópicos e um trabalho prático 

(problema) que deverá ser solucionado por você, ao final das duas aulas. 

Analise este caso atentamente e, em seguida, assista à aula apresentada por 

meio de apresentações, com gráficos, desenhos, fotos e exemplos. Por fim, 

responda as atividades da aula e envie-as na data certa. 

Este ambiente dispõe de três janelas com as ferramentas necessárias à 

navegação, bem como a explicação de como se movimentar dentro de cada 

uma, para melhor aproveitamento de seu estudo e aprendizagem. 
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Identificação dos ícones da página inicial 

 

Aula Ativa a opção de escolha do tópico de aula para assistir. 

 

Atividade Disponibiliza as atividades e trabalhos práticos. 

 

Agenda Seqüência das atividades por data limíte (início e término). 

 

Dúvidas Para perguntas e/ou acesso às respostas. 

 

Avaliação Informa como o profissional será avaliado e qual o seu 

rendimento. 

 

Biblioteca Acessa o material didático e links importantes. 

 

Bibliografia Acessa à lista de trabalhos e livros relativos ao tema. 

 

Homepage Retorna à página principal do curso. 

 

E-mail Link para enviar e-mails aos participantes do curso e ao tutor. 

 

Fórum Área disponível para debate entre os participantes. 
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12. Normas de funcionamento do programa de TAD – PCM-WEB 

12.1. Âmbito de aplicação da norma 

Regulamentar as atividades de capacitação dos profissionais de manutenção que 

atuam na área de planejamento de serviços, na modalidade de Treinamento a Distância, com 

base na Sistemática do PCM-WEB de Ensino a Distância. Preferencialmente, todos os 

profissionais técnicos e gestores do sistema PCM-WEB para sua ação juntos às empresas e 

seus respectivos departamentos de manutenção para uma ação de treinamento, reciclagem e 

conscientização dos profissionais em treinamento. 

 

12.2. Conceito 

Treinamento ou Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a 

auto-aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 

apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e 

veiculados pelos diversos meios de comunicação, no caso do PCM-WEB o processo de 

comunicação é feito via internet. (Art. 1º do Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998 - 

Regulamenta o Art. 80 da LDB - Lei nº 9.394/96). 

 

12.3. Determinação 

• O Treinamento a Distância no PCM-WEB contemplará diversos níveis de qualificação 

requeridos pelo Sistema, iniciando-se com Programas de Capacitação até atingir 

maturidade suficiente para que sejam disponibilizados cursos de maior especialização e 

complexidade. 

• Os cursos de Treinamento a Distância do Centro de Treinamento Virtual CNPMan da 

ASTREIN serão destinados, preferencialmente, aos profissionais ativos do planejamento e 

programação de manutenção das empresas contratantes. 

• O Centro de Treinamento Virtual CNPMan da ASTREIN deverá permitir o uso intensivo 

dos seguintes mecanismos de ensino-aprendizagem: 
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 Mecanismos de Cooperação: são aqueles que possibilitam o compartilhamento de 

conhecimentos e a realização de atividades cooperativas entre os treinandos, e entre 

estes e os instrutores, os tutores e os gestores do Centro de Treinamento Virtual 

CNPMan da ASTREIN. 

 Mecanismos de Comunicação: são aqueles que estabelecem a interação entre os 

instrutores, os tutores e os gestores do Centro de Treinamento Virtual CNPMan da 

ASTREIN entre si e com os alunos, assim como entre os alunos. 

 Mecanismos de Coordenação: são aqueles que possibilitam a administração do 

ambiente tecnológico e do processo de ensino - aprendizagem. 

• Para ser aplicada a modalidade de Treinamento a Distância, deverão ser observados os 

seguintes aspectos: 

 Poderão ser programados e realizados cursos sobre qualquer uma das funcionalidades 

do Sistema CNPMan da ASTREIN, assim como de outras ferramentas que 

complementem ou facilitem a utilização do sistema. 

 A solicitação de cursos na modalidade TAD, deverá ser enviada ao Centro de 

Especialização em TAD CNPMan da ASTREIN, contendo o título do curso, área de 

aplicação, responsável pela inscrição à coordenação do curso. 

 O Centro de Especialização em TAD CNPMan da ASTREIN será responsável por 

orientar as áreas interessadas no uso da modalidade de Treinamento a Distância quanto 

à utilização adequada de métodos, técnicas e recursos tecnológicos. 

 

12.4. Avaliação dos custos 

• Os conteúdos desenvolvidos na modalidade TAD serão compostos por módulos de ensino, 

com a utilização dos recursos didáticos disponíveis: referências bibliográficas, grupos de 

discussão, grupos de interesse, chats, sistematização de aprendizagem, exercícios e outros 

que se fizerem necessários. 

• O prazo concedido para estudo do material, por módulo, não poderá ultrapassar 30 (trinta) 

dias e a relação de horas/semana de dedicação praticada na modalidade de Treinamento a 

Distância deverá situar-se em torno de 5 (cinco) horas. 
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• O treinando terá a sua disposição serviço de tutoria, que atuará como mediador no processo 

de sua aprendizagem. 

• O número de alunos sob a responsabilidade de um mesmo tutor não poderá ser superior a 

20 (vinte). 

• Para verificação do resultado dos cursos serão utilizadas duas formas de avaliação: de 

reação e de aprendizagem. 

 A avaliação de reação será aplicada ao final de cada módulo do curso, objetivando 

aperfeiçoar e proceder as adequações necessárias a outros eventos na modalidade de 

Treinamento a Distância 

 A avaliação de aprendizagem deverá ocorrer durante o curso, pela participação do 

treinando nos mecanismos de comunicação, cooperação, exercícios e nas provas, 

quando estas se fizerem necessárias. 

• Os certificados dos cursos na modalidade TAD serão emitidos com base na avaliação de 

aprendizagem efetuada pelo instrutor e no cumprimento das atribuições definidas pelo 

tutor do curso, observando os prazos e condições de participação. 

• Os certificados serão emitidos automaticamente pela aplicação, mediante a informação dos 

tutores da conclusão das atividades do curso pelo treinando. 

• A confirmação da matrícula de cada aluno nos cursos disponibilizados no ambiente TAD 

CNPMan da ASTREIN, será efetuada automaticamente pela coordenadoria. 

• Os pedidos de trancamento de matrícula deverão ser encaminhados ao Centro de 

Especialização TAD CNPMan da ASTREIN, acompanhado de justificativa, não haverá, 

em hipótese alguma, cancelamento de matrículas. 

 

12.5. Responsabilidades 

• Aluno: é responsável por inscrever-se em cursos e gerenciar sua aprendizagem, 

participante ativo na busca do conhecimento, assistir as aulas, responder as atividades e 

trabalho prático e demais solicitações, enviando-as nas datas determinadas. 
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• Administrador: é responsável pela administração do ambiente CNPMan da ASTREIN, 

facilitando a interação entre as equipes multifuncionais. 

• Gestão Acadêmica: é responsável pelo suporte educacional ao processo de treinamento e 

aprendizagem a distância. 

• Desenvolvedor de conteúdo ou professor especialista: é responsável pela adequação do 

conteúdo previamente elaborado pelo instrutor, utilizando recursos de interatividade 

específicos para a modalidade de Treinamento a Distância. 

• Instrutor: é técnico especialista no assunto e responsável pela elaboração dos programas e 

conteúdos dos cursos e pela avaliação dos alunos. 

• Tutor: responsável pelo suporte e acompanhamento da evolução da aprendizagem do 

treinando; esclarece dúvidas, motiva e orienta, portanto deve possuir sólidos 

conhecimentos sobre o assunto e sobre as técnicas de TAD. O tutor deve elaborar e dispor 

o material didático, com atividades e trabalho prático e suas respostas, bem como 

responder às perguntas especificas do seu conteúdo para o treinando. 

• Monitor: gerenciar a troca de informações entre o treinando/professor, treinando/tutor, 

treinando/interface; atender as solicitações do treinando no que for pertinente ao 

andamento do curso; responder as perguntas, questões, sugestões e críticas do seu grupo de 

monitoria e encaminhar ao professor questões especificas; manter o tutor informado de 

todas as interações com o treinando, das dúvidas ao envio das atividades; preencher a 

planilha de resultados das atividades e dos estudos de caso e contribuir com o professor 

dos módulos facilitando o aprendizado do treinando. 

• Gestão de Infra-estrutura: é responsável por prover a infra-estrutura necessária para 

produção do Ambiente TAD. 

 

12.6. Atribuições 

• Do Centro de Especialização em TAD CNPMan da ASTREIN 

 Proceder a análise das solicitações de inclusão de novos cursos, verificando os 

impactos no ambiente e as condições de realização do curso na modalidade TAD. 
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 Orientar as áreas interessadas no uso da modalidade de Treinamento a Distância 

quanto à utilização adequada de métodos, técnicas e recursos tecnológicos. 

 Disseminar metodologias e ferramentas para incentivar a prática para o TAD. 

 Estabelecer mecanismos de avaliação e acompanhamento de projetos em TAD. 

 Estabelecer parcerias com outras instituições, como mecanismo de melhoria contínua 

do processo de Treinamento a Distância. 

 Especificar procedimentos para o desenvolvimento e execução dos projetos de TAD. 

 Administrar o ambiente TAD CNPMan da ASTREIN. 

 Preparar instrutores, tutores e desenvolvedores de conteúdo para atuarem nestes 

papéis. 

• Das empresas contratantes 

 Encaminhar ao Centro de Treinamento CNPMan da ASTREIN a solicitação de 

inscrição de seus profissionais no curso PCM-WEB. 

 Flexibilizar a jornada de trabalho dos alunos, de acordo com a carga horária mínima 

diária estabelecida para cada curso, enquanto durar o treinamento. 
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Durante a apresentação de uma ou outra aula, o profissional poderá encontrar 

alguns dos ícones abaixo, clique nele e terás acesso a páginas com informações 

complementares a respeito de cada um dos temas: 

 
Leia Texto complementar 

 Curiosidade Texto que auxilia no aprendizado 

 
Análise Interpretação mais aprofundada do tópico 

 Pesquise Vá buscar mais informações 

 Anote Este tópico pode ser importante para o trabalho prático 

 
Veja mais Alguns tópicos adicionais 

 
Dicas Recomendações e sugestões 

 
Em tempo Uma breve retomada do tópico como reforço 

 
Exemplos Casos práticos ou casos comentados por outros grupos 

 Reflita Integre este tópico com tópicos anteriores 
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12.7. Operando o PCM-WEB 

01- Conectar à internet 

02- Digitar URL (www.cnpman.com.br) 

03- Digitar seu login (nome de registro) e senha 

04- Selecione o ícone referente ao seu curso (PCM-WEB) 

05- Visualize os tópicos referentes às aulas 

06- Visualize as mensagens do professor 

07- Selecione os tópicos das aulas 

08- Visualize os índices das aulas 

09- Assistir às aulas 

10- Visualize os exercícios e estudo de caso 

11- Ler e executar os exercícios e estudo de caso 

 

12.8. Operando o PCM-WEB como visitante 

01- Conectar à internet 

02- Digitar URL (www.cnpman.com.br) 

03- Entrar como visitante 

04- Selecione o ícone referente ao seu curso (PCM-WEB) 

05- Apresentação do curso 

06- Professores – Nomes e currlicum 

07- Plano do curso 

08- Inscrição 

09- Notícias 

10- Ajuda 

11- Fale conosco 
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12.9. Assistindo a uma aula no PCM-WEB 

01- Visualizar as apresentações 

02- Visualizar os textos complementares 

03- Visualizar as apresentações 

a. Selecionar links de informações adicionais 

b. Visualizar as atividades e tópicos das aulas 

c. Selecionar os tópicos 

d. Acessar os formulários relativos às respostas 

04- Selecionar biblioteca 

a. Escolher itens da biblioteca 

b. Escolher links 

c. Selecionar artigos para dowload 

d. Descompactar (imprimir ou ler na tela) 

05- Selecionar dúvidas 

a. Fazer uma pergunta 

b. Visualizar respostas 

c. Preencher formulários 

d. Enviar formulários 

06- Selecionar Avaliação 

a. Executar a avaliação 

b. Visualizar conceitos (médias e desvios) 

07- Selecionar atividades 

a. Decidir entre estudo de caso e atividade 

b. Visualizar a escolha 

c. Selecionar o formulário correspondente 

d. Preencher o formulário 

e. Enviar o formulário 
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CONCLUSÃO 

 

A rapidez dos processos de inovação tecnológica exige esforço cada vez maior em 

formação, treinamento e reciclagem profissional. É fundamental neste processo a integração 

entre as Universidades Corporativas, Centros de Treinamento, Empresas de Treinamento, 

escolas técnicas e as empresas, como base para a busca da qualificação do profissional. Neste 

sentido, o uso de tecnologias de Treinamento a Distância apresenta-se como uma alternativa 

viável para a melhoria da qualidade e aumento na quantidade de atendimento em treinamento 

nas empresas com a busca de oportunidades de melhoria de performance a partir de 

programas de formação, especialização, atualização e requalificação dos profissionais com o 

uso de modernas tecnologias de comunicação aplicadas ao treinamento. 

Com o aumento do uso das novas tecnologias, caracterizadas pela interatividade e 

pela sua capacidade de uso individualizado, percebe-se que a aprendizagem permanente deve 

fazer parte na vida dos profissionais e cabe às empresas repensar seus valores para capacitar 

estes profissionais no aproveitamento de um determinado assunto de interesse mútuo. O 

Treinamento a Distância surge como alternativa para esse novo paradigma. Pode-se atender 

uma grande quantidade de profissionais, seja na empresa ou fora dela, em dispersão 

geográfica e permite atualização constante das informações, como é o caso da Universidade 

Corporativa através da rede Internet. 

A introdução da tecnologia no treinamento não deve representar apenas mais um 

instrumental didático-pedagógico. As empresas de treinamento e os Centros de Treinamento 

sempre incorporaram muitos recursos ao longo da história, pois a introdução de modernos 

instrumentos em velhas práticas educacionais não é garantia de uma nova educação. No 

entanto, o desenvolvimento tecnológico que vem ocorrendo ultimamente não deve fazer com 

que o treinamento veja na tecnologia apenas mais um suporte para modernizar a prática desta 
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atividade. A tecnologia possibilita enfatizar o aprendizado prático e individualizado, o 

trabalho em equipe e a descoberta dirigida das informações. 

Contudo, é primordial que as novas tecnologias de comunicação e informação 

estejam acompanhadas de um suporte metodológico para ser eficaz, que implica mudança nos 

velhos modelos educacionais. O antigo paradigma de treinamento não atende mais as 

exigências do novo perfil de profissional que o mercado de trabalho requer. 

Os Treinamentos a Distância desenvolvidos pelas Universidades Corporativas 

devem ter cada vez mais continuidade, principalmente para área de manutenção industrial 

onde os profissionais sentem necessidade de estarem atualizados com as novas metodologias 

de organização e planejamento, mas fica difícil para aqueles que atuam internamente nas 

empresas, muitas vezes trabalhando em horas extras fazer um curso presencial. Uma 

necessidade emergente são os cursos voltados para implantação de modelos organizacionais 

na área de manutenção, onde o Treinamento a Distância deverá ser parte fundamental do 

processo de educação continuada. 

Este trabalho procurou contribuir com um ambiente distribuído para suportar o 

ensino a distância da Universidade Corporativa através da Internet. O ensino a distância vem 

se destacando como um importante instrumento de aprendizado e treinamento. Suas 

características permitem flexibilidade de tempo, local e horário aos seus participantes. 

Entretanto, parte dos sistemas de ensino através da Internet utilizam tecnologias para a 

transmissão de informação e não necessariamente de conhecimento. Desta forma, torna-se 

necessário a adoção de ferramentas inteligentes que incorporem novos princípios pedagógicos 

a este modelo de ensino. Neste sentido, a aplicação de assistentes pessoais e raciocínio 

baseado em casos oferece uma abordagem mais ampla para alcançar os objetivos do 

treinamento desejado. 

Uma importante característica no modelo para treinamento adotado no capítulo 

sete é a sua flexibilidade de utilização do sistema pelos profissionais. O ambiente está 

preparado para aceitar vários cursos em diferentes domínios do conhecimento. Além disso, o 

processo colaborativo pode ser utilizado em outras aplicações e não só no treinamento para 

manutenção, bastando apenas alguns ajustes de conteúdo. Um exemplo real de aplicação 

possível está em sistemas de tomada de decisão em aspectos técnicos e gerenciais no processo 

de operação dos equipamentos. A questão é explorar as similaridades dos sistemas de 

treinamento com os sistemas gerenciais existentes na empresa. 
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O navegador implementado é um ambiente que deve oferecer diversas 

ferramentas para explorar a colaboração e o aprendizado. Neste sentido, torna-se necessário 

adicionar facilidades como salas de discussão inteligentes e quadros gráficos compartilhados. 

Da mesma forma, poderia ser estudada a possibilidade de utilizar realidade virtual na área de 

navegação. Uma forma de alcançar rapidamente esta facilidade seria através implementações 

futuras de páginas VRML99. 

Este trabalho descreveu como foram realizados a concepção, projeto e utilização 

de um curso de educação continuada a distância para a área de Manutenção Industrial, na 

modalidade de Treinamento a Distância, com o suporte da tecnologia de Internet, em 

Planejamento, Programação e Controle da Manutenção, denominado PCM-WEB. 

Procurou-se atingir o propósito inicial de desenvolver um ambiente de 

aprendizagem que fosse organizado de forma clara e de fácil uso das ferramentas, de modo 

que a interface das páginas estivesse adequada ao nível do usuário que, por não estar 

envolvido com as novas tecnologias de informação e comunicação pode apresentar algumas 

dificuldades para se familiarizar com o método, considerando-se o meio de difusão do 

conhecimento e as estratégias didático-pedagógicas implementadas. 

Privilegiou-se a forma de apresentação e o tratamento do conteúdo, de modo que 

o usuário precisasse conhecer o mínimo da lógica de interatividade do ambiente de internet, 

sendo ela no máximo intuitiva. Para alcançar este propósito, fez-se o planejamento da 

concepção, a implementação e a validação do ambiente, aplicando-se conhecimentos de 

ergonomia e da pedagogia, além das competências de caráter multidisciplinar necessárias à 

sua finalização e utilização. 

Com relação ao curso propriamente dito, a utilização de transparências, como 

recurso de ensino mais favorável ao modelo de curso proposto, e auxiliadas por informações 

complementares (fotos, desenhos, situações práticas etc.), manteve o curso centrado no 

conteúdo e no modelo de aula tradicional conhecido pelo aluno, desviando a atenção do meio 

eletrônico e da mídia utilizada. Assim como a utilização das bolhas de diálogo, desenhos de 

equipamentos e caricaturas diminui a sensação de distância na relação instrutor/aluno, esta 

experiência proporcionou aos a troca de informações na forma de comunicação aberta, de 

participação interpessoal e de grupo efetivamente, tornando a operação e o desenvolvimento 

                                                           
99 Virtual Reality Markup Language 
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do treinamento como um trabalho agradável. A internet não modifica só o processo de ensinar 

e aprender, mas também a mudança de atitude pessoal e institucional diante da profissão, da 

vida e do próprio profissional. 

Não há a necessidade de se instalar modernos recursos informáticos para 

desenvolver ensino a distância na internet, mais do que isso é preciso, inicialmente, 

"alfabetizar" os interessados na tecnologia em questão. Tanto os futuros alunos como os 

instrutores continuam inseguros e resistentes a tais recursos, temendo que se venha a alienar 

ou massificar a educação, é função dos diretores e gestores da Universidade Corporativa 

certificar-se de que o profissional está acompanhando adequadamente o curso, caso contrário 

onde está havendo o travamento do processo, no aprendizado do programa proposto ou na 

interação com o sistema. 

O desenvolvimento do PCM-WEB, um curso de Planejamento, Programação e 

Controle de Manutenção a distância via internet, revelou que, mais do que a formatação de 

um treinamento a ser administrado pela Universidade Corporativa utilizando as novas 

tecnologias da informação e comunicação, é a concepção ergonômica e tratamento didático 

dos conteúdos adaptados à nova mídia, há muito que se evoluir em conceitos técnicos e 

operacionais, posturas e estratégias. 

Experiências em Treinamento a Distância são ainda isoladas principalmente 

voltados para área industrial. No entanto, a rapidez com que as tecnologias da informação e 

comunicação evoluem, tem despertado inúmeros estudos e pesquisas na área de manutenção, 

muitos fatores necessitam ser conhecidos e/ou aprofundados, dentre estes profissionais, os 

relativos a este trabalho, referem-se a: 

• Comparar a relação entre a carga horária no treinamento presencial e a distância. 

• Aplicar outro curso no mesmo ambiente para usuários diferentes. 

• Fazer um estudo para ampliar os recursos do ambiente colocando fotos, som, vídeo de 

roteiros, bate-papo, lista de discussão em fóruns, etc. 

• Pesquisar junto aos usuários, profissionais de manutenção, sobre a aceitação deste tipo de 

curso na WEB. 

• Traçar o perfil do usuário potencial, identificando seu nível de conhecimento tecnológico, 

suas necessidades básicas e os objetivos profissionais e pessoais almejados. 
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• Montar cursos presenciais e adaptá-los para serem dados a distância, comparado o grau de 

interesse, motivação e o rendimento real dos participantes. 

• Desenvolvimento e validação de uma ferramenta para automatizar o controle das 

avaliações e atividades do ambiente. 

Neste trabalho não se pretendeu fazer um estudo crítico da Educação a Distância, 

do Treinamento a Distância e nem tampouco a possibilidade de utilização da Internet para 

este fim. Nosso objetivo desde o início foi estudar a possibilidade de se implantar a educação 

continuada via Universidade Corporativa voltada para os profissionais da área de Manutenção 

das empresas de uma forma geral, utilizando-se um modelo de Treinamento a Distância 

através da Internet, consideradas as limitações que esta categoria enfrenta dentro do contexto 

sócio-econômico nacional e suas condições de acesso às novas tecnologias. 

Este estudo provou ser possível implementar programas de educação continuada 

na forma de treinamento para profissionais das áreas operacionais de manutenção das 

empresas realizados a distância pela Internet, apesar das dificuldades apresentadas no acesso à 

Internet apresentada por estes profissionais e da incipiente relação da maioria dos 

profissionais com a rede. 

Observou-se claramente que existe demanda latente por treinamento, educação 

continuada e reciclagem por parte destes profissionais, que programas de Treinamento a 

Distância se apresentam como alternativas viáveis para atender a esta demanda, solucionando 

os problemas de falta de acesso à educação continuada enfrentados por um grande número de 

profissionais e ainda que a presença da Universidade Corporativa nas empresas abre um 

caminho de facilidades para este acesso. 

As condições de infra-estrutura de rede no Brasil ainda estão longe das ideais para 

a implementação de programas dessa natureza principalmente se considerado o uso de 

tecnologias mais avançadas de transmissão de imagem e som atualmente disponíveis pela 

Internet. A despeito disto verificamos que existe a possibilidade de se criar programas 

eficientes e de alta qualidade utilizando-se ferramentas como o WWW e o correio eletrônico 

que hoje já estão amplamente difundidas. Com a chegada da Internet acadêmica que já se 

encontra em estudos avançados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e com os esforços 

que o Ministério da Educação vem fazendo no sentido de informatizar toda a rede pública de 

ensino, acredita-se que num futuro próximo as condições de infra-estrutura de rede 
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propiciarão um desenvolvimento de programas cada vez mais interativos, facilitando a 

interface entre os profissionais de manutenção e os sistemas de Treinamento a Distância. 

As características básicas do Treinamento a Distância que são a flexibilidade de 

horários, os custos reduzidos em função do maior número de profissionais atingidos e a não 

necessidade de deslocamento e afastamento das atividades cotidianas mostrou que o uso da 

Internet como modalidade de Treinamento a Distância de terceira geração ofereceu vantagens 

sobre os modelos anteriores proporcionando uma experiência muito próxima do ensino 

presencial. 

A Universidade Corporativa integrada à rede Internet se mostrou uma poderosa 

ferramenta para o desenvolvimento de programas de capacitação profissional a distância, quer 

seja pelo alto poder de produzir interação entre instrutor e aluno ou entre aluno e aluno. 

Também pode ser observado que esta mídia é muito estimulante para os treinandos 

proporcionando grande interesse e ainda que os resultados obtidos são comparáveis aos 

obtidos em cursos realizados de maneira presencial. 

Finalmente, concluímos que a Universidade Corporativa é uma chave dentro das 

empresas que abre portas para desenvolver programas de educação continuada a distância, 

através da Internet, para profissionais da área de Manutenção Industrial com qualidade, e que 

existe demanda suficiente entre estes profissionais para absorver os programas desta natureza. 

Nos próximos anos a área de Treinamento a Distância será certamente um dos 

segmentos que mais sofrerá mudanças. Caberá a ela a gestão do conhecimento, do capital 

intelectual, bem como sua mensuração como principal ativo das organizações. Haverá grandes 

mudanças no processo de treinamento, com ênfase no método a distância através de meios 

eletrônicos. O principal instrumento para operacionalização dessa revolução no treinamento 

serão, certamente as Universidades Corporativas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO – 1 
 

Glossário 

 

5S Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuke que significam: Utilização, 

Ordenação, Limpeza, Saúde e Autodisciplina respectivamente 

ASTREIN Assessoria e Treinamento Industrial Ltda 

CAADE Consortium for Affordable and Accessible Distance Education 

CBT Computer Based Training 

CCN Catálogo Coletivo Nacional  

CCQ Círculo de Controle de Qualidade 

CCRTVU China Central TV and Broadcasting University 

CEAD Centro de Educação Aberta, Continuada e a Distância  

CEO Chief Executive Officer 

CGI Common Gateway Interface  

CNED Centre National d´Enseignement a Distance  

CNPMan Comissão Nacional de Profissionais de Manutenção 

CRM Customer Relationship Manager 

DEOS Distance Education Online Symposium  

DTI Departamento de Tecnologias da Informação 

EAD Educação a distância 

ERP Enterprise Resource Planning 

FAQ Frequently Asked Questions  

FTP File Transfer Protocol 

GLH Global Lecture Hall  
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GT Grupo de Trabalho 

GU Global University 

HTML HyperText Markup Language  

IBICT Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

ICDL International Centre for Distance Learning  

IGNOU Indira Ghandi National Open University 

IP Internet Protocol  

IPCT Interpersonal Computing and Technology  

IRC Internet Relay Chat 

ISDN Integrated Services Digital Network  

JIT Just in Time 

KAIZEN Metodologia da melhoria contínua 

KANBAN Sistema de identificando e eliminando desperdícios 

KNOU Korea National Open University 

MAN Metropolitan Area Network 

NATAD Núcleo Astrein de Treinamento a Distância 

NTIC Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

LAN Local Area Network 

LDB Lei de Diretrizes e Bases 

OU Open University  

PCM Planejamento, programação e controle da manutenção 

PCM-WEB Curso de Planejamento da Manutenção via Internet 

PERL Practical Extraction and Report Language 

PERT-CPM Planejamento pelo Método do Caminho Crítico 

QC Quality Control 

RNP Rede Nacional de Pesquisas 

SCM Supply Chain Management 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SEMESP Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 

Superior no Estado de São Paulo 

SRASRT State Rail Authority –State Rail Training 

STOU Sukhothai Thammathirat Open University 

TAD Treinamento a Distância 



248 

TAFE Australia´s Technical and Further Education 

TCP/IP Protocolo de comunicação de rede de computadores 

TPM Total Productive Maintenance 

UC Universidade Corporativa 

UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

URL Universal Resource Locator 

UT Universitas Terbuka 

WAN Wide Area Network 

WWW World Wide Web 

WWWEDU Web and Education 
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ANEXO – 2 
 
Ferramentas para o ensino a distância assistida por computador100: 
 
01 – Assistant 
O Assistant é um sistema avançado de administração de aprendizagem, por controlar tais 
atividades de aprendizagem de modo centralizado, como montagem de curso, acesso de 
estudante, colaboração e desempenho localizado. Está disponível para Windows NT e UNIX. 
 
02 – AulaNet 
O AulaNet é uma ferramenta de ensino a distância e um ambiente de software baseado na 
Web, que foi desenvolvido no Laboratório de Engenharia de Software - LES - do 
Departamento de Informática da PUC-Rio. O ambiente de criação e manutenção de cursos 
apoiados em tecnologia da Internet pode ser utilizado tanto para ensino a distância como para 
complementação às atividades de educação presencial e treinamento de profissionais. 

 
03 – Blackboard CourseInfo 
Blackboard CourseInfo e Blackboard CourseInfo Enterprise Edition possibilita o ensino on-
line em diversos ambientes como faculdades, universidades e escolas ao redor do mundo. Os 
recursos do Blackboard CourseInfo permitem aos educadores a melhorar a instrução em 
classes virtuais trazendo os materiais de seu curso, discussões de classe, tarefas e 
questionários. Blackboard.com é um serviço grátis onde os instrutores podem criar o próprio 
curso on-line com o seu próprio material de aprendizagem. 
 
04 – Brownstone Reserch Group 
O software consiste de Exames, Boletins, e programas de utilidade relacionados. No modo de 
geração pode-se produzir folhetos e testes on-line. Boletins são usados para administrar o 
desempenho do estudante incorporando resultados de testes on-line. 
 
05 – Carnegie Mellon on-line 
O Carnegie Mellon é um sistema on-line sem igual, banco de dados dirigido, ferramenta 
educacional que tira proveito da Internet para prover uma instrução centrada no estudante. O 
sistema gera conteúdo personalizado (por exemplo., taxas, realimentação) para cada estudante 
e guia o estudante pelo curso enquanto mantendo regras e políticas específicas do curso. 
 
06 – CDM.Train 
O CDM.Train é um software para aprendizagem pela Web. Possui vários recursos como 
procura, e capacidade de montagem de testes já embutida. Adiciona-se conteúdo e gráficos e 
as aulas montadas podem ser colocadas em um site e podem ser administrados em demanda 
por qualquer um através da Internet. 
 
 
 
 
 

                                                           
100 Descrição de características de vários aplicativos utilizados no EAD. Este material é basicamente uma 
radução do site  http://www.seas.gwu.edu/~tlooms/assess.html, de Thelma Looms no qual Marcos Vasconcelos 
inseriu alguns novos, atualizado nesta TESE em FEV/2003. 
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07 – Centra 99 (Centra Symposium e Centra Conference) 
Centra é o provedor principal de Software de Empreendimento e Serviços para Aprendizagem 
e colaboração para Internet e intranets. O Centra Symposium é um sistema integrado para 
colaboração de grupo ao vivo e aprendizagem assíncrona. O produto combina audio-
conferência, aplicação de compartilhamento ao vivo, whiteboard colaborador, CBT e fórum 
de discussões. Facilita e centraliza as tarefas de administração de cursos on-line como, 
inscrição on-line e vínculos com bancos de dados. 
 
08 – ClassNet 
O ClassNet foi desenvolvido pelo Centro de Computação de Estado de Iowa. ClassNet é um 
software para servidor Web que administra atividades de cursos on-line. Algumas destas 
atividades incluem: matrícula de estudantes, criação de testes, graduação de testes, 
informando a pontuação por classe e estudante, fórum de discussões e salas de bate-papo, e-
mail entre os estudantes e instrutores, desenvolvimento de pasta pelos estudantes e 
armazenamento de dados de simulação de java. 
 
09 – Class Page 
Dispõem de comunicação síncrona e assíncrona, testes, correção automática, boletim on-line, 
tarefas de casa, etc. É uma ferramenta completa para se administrar e realizar um curso on-
line. 
 
10 – ClassPoint 
O ClassPoint, da WhitePine, é um software de educação a distância que oferece mais que 
simplesmente video-conferência. Fornece uma solução completa para o uso do EAD em cima 
de uma LAN, WAN, ou Internet. 
 
11 – ClassWise 
ClassWise™ é um software de banda baixa projetado para prover educação de distância em 
real-tempo. O software incorpora uma apresentação padrão com voz, controle de slides, 
anotações em whiteboard, chat, e capacidades de gravação e playback. ClassWise™ é ideal 
para qualquer um que deseja ampliar o processo educacional, seja utilizando Internet ou uma 
rede local. 
 
12 – Computer Adaptatives Tests (CAT) 
CAT é uma companhia localizada em Chicago, fundada em 1984 especializada em 
desenvolvimento e entrega de soluções baseada em computador como testes e pesquisas. 
Produtos incluem características que apóiam: um teste de acesso público em rede global (" 
CAT Global "), banco de itens ("CAT Builder"), administração de teste ("CAT 
Administration"), registros ("CAT Registration"), testes remotos ("CAT Global").  
 
13 – Convene Learning Internet Platform (CLiP) 
O Convene Learning Internet Platform (CLiP) entregou 40000 cursos a mais de 150000 
estudantes (1998). Os cursos ficam no seu próprio servidor(Convene) e dispõem de várias 
características como avaliação do treinando e realização de provas on-line. 
 
14 – COSE Virtual Learning Environment 
O COSE Virtual Learning Environment foi desenvolvido na Universidade de Staffordshire e é 
agora um produto comercial produzido pelo Longman Software Publishing que é parte do 
Pearson Publishing Group. COSE provê um sistema e ferramentas para a criação de 
Ambientes de Estudo. 
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15 – CyberChalk Learning Network 
O CyberChalk Learning Network, através da Blue Atlas Interactive, oferece administração e 
entrega de treinamento pela Internet. Ele integra montagem de cursos, testes, inscrição de 
estudante, matrícula e criação de certificado de conclusão, e um banco de dados de curso que 
provê acesso para todos os aspectos do CyberChalk Learning Network, incluindo a 
possibilidade de incluir cursos novos. 
 
16 – CyberClass 
A tecnologia de curso CyberClass é uma ferramenta baseada em redes projetada para uso com 
qualquer texto de Tecnologia de Curso CyberClass oferece conteúdo específico que possui 
características adicionais como cartões de flash, testes práticos e links. 
 
17 – CyberEd 
CyberEd é um sistema usado pela Universidade de Massachusetts para a realização de cursos 
realizados a distância. Os estudantes e a faculdade usam a Internet, e-mail, chat e outros 
recursos de Internet, revisão de tarefas, colaboração em projetos, seleção de materiais de 
referência e lições de casa. 
 
18 – CyberExam, CyberStar 
CyberExam, desenvolvido pela Virtual Learning Technologies em Birmingham, AL, é um 
pacote completo de testes e análise que permite aos instrutores criar, distribuir e dar notas em 
testes de estudantes que estejam usando qualquer tipo de browser. Este programa pode ser 
usado junto com qualquer padrão ODBC de banco de dados e qualquer browser de rede. 
CyberExam armazena várias estatísticas e outra informação sobre o teste. O sistema 
CyberExam requer atualmente, a utilização de um servidor Intel rodando o Windows 95 ou 
Windows NT. Uma versão de Unix do sistema está sendo planejada. 
 
19 – CYBERPROF 
O CYBERPROF foi desenvolvido no Centro para Pesquisa de Sistemas Complexos do 
Beckman Institute na Universidade de Illinois a Urbana-Champaign (UIUC). O produto está 
utilizando uma versão beta gratuita e não possui custos para os clientes acadêmicos. Usando o 
CyberProf, os instrutores podem criar " notas " de conferência on-line que incluem equações, 
animações, e gráficos; escrever problemas interativos on-line; realizar conferência com 
estudantes e controle de notas de estudante on-line. 
 
20 – DataBeam's Learning Server 
DataBeam, recentemente adquirido pela Lotus Development Corporation, desenvolveu vários 
produtos para a educação a distância existentes no mercado. O DataBeam Learning Server é 
um software servidor que facilita entrega de treinamento usando a Internet. Você pode 
administrar treinamento ao vivo com estudantes em localizações diferentes baseados na 
Internet com o DataBeam Learning Server.  
 
21 – Docent 2.0 (antigamente IBTAuthor) 
O Docent, localizado em Mountain View, CA, provê soluções de treinamento pela através das 
versões Docent " Outliner ", Publisher ", Server ", e " Reporter ". Os quatro produtos 
permitem criação de cursos sem necessidade de conhecimento em HTML, desenvolvimento 
de cursos em um Intranet ou Internet, e administração on-line do curso, bem como dos dados 
dos treinandos. 
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22 – The EDEN Project - Electronic Distributive Education Network 
O projeto EDEN, situado em Ontário, Canadá, desenvolveu um sistema para a entrega de seu 
courseware de escola secundário on-line. O sistema está baseado em uma versão customizada 
do software da Galacticomm Inc. O sistema entrega cursos de escola secundária em 
Contabilidade, Matemática Empresarial, Química, inglês, Processamento de Dados, e 
Matemática. 
 
23 – E-education 
A linha de produto de e-education de JonesKnowledge.com provê um software de 
administração de curso que inclui ferramenta para montagem de cursos, sistema de 
administração e de gerenciamento de grupos colaborativos. O e-education também provê um 
catálogo de curso, um Centro de serviços para admissões de estudantes, inscrição e 
pagamento, uma biblioteca eletrônica e uma livraria on-line. JonesKnowledge.com também 
oferece a Jones International University, uma cyber universidade que recebeu credenciamento 
regional da North Central Association of Colleges and Schools. 
 
24 – Eloquent Presenter! 
O Eloquent Presenter! dispõem de vídeo digital sincronizado, auditivo, apresentação de slides, 
e uma texto abordando a apresentação de um locutor. Um Sistema de Busca permite aos 
usuários procurarem por material de apresentação. 
 
25 – Esatest 2000 
A Engineering Software Associates Inc., situada em Plymouth, MN, desenvolveu o programa 
Esatest 2000, uma linha de produto da companhia voltada para a aplicação de provas. Permite 
a aplicação de testes pela Web e usando browsers como o Netscape ou Internet Explorer. 
 
26 – E-Socrates 
O eSocrates oferece usa uma infra-estrutura completa de Tecnologia da Informação para 
prover um treinamento assistido pela Web. O sistema eSocrates provê programas, leituras, 
controle de avaliações, tarefas, e-mail de classe, consulta de grau, controle de contra-senha, 
boletim, chatroom, inscrição, desenvolvimento de habilidades on-line, montagem de testes 
on-line, correção automática de testes e o Sócrates Cafe com mais de 1000 links educacionais. 
 
27 – FirstClass Collaborative Classroom 
O FirstClass Collaborative Classroom (FCCC) foi desenvolvido pela SoftArc, Inc. de 
Markham, Ontario. Os Produtos do FCCC apóiam: E-mail, workgroups colaborador, 
conversas ao vivo, etc. A companhia dispõe de diversos módulos complementares que 
estendem as capacidades do FCCC. 
 
28 – FORUM 
O FORUM foi desenvolvido na Texas A&M University em Laredo. É um sistema de 
conferência que permite colaboração de grupo, gerenciador de mensagens, discussão, e troca 
de arquivos. O FORUM também suporta link com documentos em multimídia e controles de 
segurança. 
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29 – Gartner Learning 
GartnerLearning é uma divisão do Gartner Group e provê treinamento de habilidades. Oferece 
mais de 400 cursos de Tecnologia de Informação relacionados com temas como 
administração de banco de dados, Redes, sistemas operacionais, ferramentas de 
desenvolvimento, Perfil do profissional de TI, etc. Podem ser realizados cursos por CBT, pela 
Internet ou Intranet, CD-ROM e vídeo. O GartnerLearning também oferece um sistema de 
gerenciamento através de browser (LOIS) - Possuindo três módulos integrados: Gerência de 
Treinamento, Avaliação, e Competência. 
 
30 – Human Click 
Este não é um programa criado para o e-learning, e sim para o e-commerce. Trata-se de uma 
ferramenta de comunicação que possibilita que você interaja em tempo real com os visitantes 
do seu site. 
 
31 – Instructional Management System (IMS) Project (Educause ) 
A meta deste projeto é " Como uma sociedade de investimento de instituições acadêmicas, 
organizações comerciais e governamentais, nós estamos desenvolvendo um jogo de 
especificações e protótipo de software para facilitar o crescimento e viabilidade de distribuir a 
educação pela Internet ". O trabalho primário do projeto de IMS revolve ao redor da produção 
de dois pólos: uma especificação técnica para ambientes IMS complacentes e materiais, e um 
protótipo de administração de sistema. 
 
32 – IntraKal 
O IntraKal é um produto desenvolvido pelo Anlon Systems, Inc. of Mankato, MN. O produto 
apóia: testes on-line, boletim automatizado, resumo do desempenho do estudante on-line, 
programa automatizado, pasta pedagógica, inscrição de estudante, informação de pessoal, sala 
de bate papo pública ou privada. 
 
33 – Intralearn 
Intralearn é um poderoso Sistema Internet de Gerenciamento de Aprendizagem a Distância. 
Seus recursos avançados permitem e facilitam a criação e oferta de treinamento iterativo e 
dinâmico pela Internet. IntraLearn possibilita a criação, oferta, mensuração e gerenciamento 
dinâmico de educação pela Internet. É a ferramenta ideal para universidades, escolas técnicas 
e provedores de cursos de educação continuada. 
 
34 – Jenzabar.com 
O Jenzabar.com provê aplicações de intranet para instituições educacionais. Cada parte do 
Jenzabar é destinada para a escola e para o usuário. A cada login, a aplicação de Jenzabar 
puxa a informação pertinente de sistemas de inscrição, de páginas de professores, Internet, 
sistemas de e-mail, e outros recursos específicos. Jenzabar.com provê fórum de discussões, 
construtor de página, e-mail e envio de programa com lembranças diárias para estudantes. 
 
35 – Learning Solutions 
O Learning Solutions foi desenvolvido pela Information Management Group's (IMG) 
plataforma personalizada que pode ser usada por qualquer organização de aprendizagem para 
criar, administrar e ensinar classes através da Internet ou Intranets. Possui os seguintes 
recursos: Aulas, avaliação on-line, chat, lista de discussões, acesso do instrutor por e-mail. 
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36 – LearnLinc 
O ILINC (Interactive Learning International Corporation) é o criador de LearnLinc. O 
LearnLinc foi projetado para realizar treinamento pela Internet ou intranets usando linha 
telefônica. LearnLinc integra audio-conferência, multimídia e courseware, aplicações 
compartilhadas, e muitas outras características para corporações e universidades que desejam 
facilitar a aprendizagem on-line. 
 
37 – LessonLink 
LessonLink provê aos estudantes, escolas secundárias, e universidades um recurso de Internet 
para aprendizagem on-line, inclusive centros acadêmicos, e fundamentos de habilidades, 
projetado para se usado em classes de nível secundário, como também adaptável para cursos 
de instituições de aprendizagem mais alta. LessonLink está trabalhando para desenvolver um 
dos maiores bancos de dados de classes on-line para servir os pedagogos e estudantes ao 
longo dos Estados Unidos e no estrangeiro. 
 
38 – Lotus LearningSpace 
O LearningSpace da Lotus foi desenvolvido para criar e disponibilizar educação e 
treinamento. LearningSpace provê um gerenciador de programa, centro de mídia, gerente de 
avaliação, ferramentas de administração, bibliotecas personalizáveis e ferramentas de 
administração de curso. 
 
39 – Macromedia Pathware (agora parte de Lotus LearningSpace, julho, 1999) 
O Macromedia Pathware suporta a aprendizagem baseada por rede de computadores. 
Pathware ajuda o designer do curso, desenvolvedor, e gerentes por todo processo de 
montagem e controle de um curso on-line , reunindo, nomeando, armazenando, e informando 
progresso de estudante. 
 
40 – Mallard 
O Mallard foi desenvolvido na Universidade de Illinois, é um ambiente de aprendizagem 
interativo satisfatório para abordar virtualmente qualquer assunto. Mallard provê um ambiente 
seguro, dentro de qual o professor pode organizar o material do curso on-line e os estudantes 
podem realizar testes interativos com correção instantânea. As respostas do estudante para 
este teste on-line são avaliadas por programas inteligentes que não só comparam a resposta 
com um gabarito, mas também tenta determinar por que uma resposta está incorreta. 
 
41 – McGraw-Hill Learning Architecture (MHLA) 
O McGraw-Hill Learning Architecture é um sistema de aprendizagem baseado na Web que 
combina conteúdo de McGraw-Hill com o software Top Class da WBT. Permite aos 
instrutores colocar materiais de curso on-line, exercícios, lições de casa e dados do progresso 
do estudante. 
 
42 – Mentorware Enterprise Education Server 
Mentorware é o primeiro sistema de treinamento integrado especificamente projetado para 
intranets e a Internet. Combinando características de fácil operação, reportes automáticos e 
administração de sistema robusta, o Mentorware possibilita a aplicação sistemática de 
treinamento para centenas de pessoas em um ambiente de fácil navegação. 
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43 – MicroTest Pro 
O Micro Test Pro, da Chariot, é um pacote completamente integrado que provê os instrutores 
com uma solução completa, com geração interativa de teste e, administração, avaliação e 
reportes. Micro Test Pro inclui o software de geração de teste MicroTest III, Software 
Servidor de testes on-line; um programa de testes para a Internet ou Intranets; e o 
MicroGrade, uma ferramenta completa de administração e registro de graus (que pode criar 
arquivos de relatório formatados para exibição pela Internet). No Micro Test Pro, cada 
programa pode ser usado independentemente ou em conjunto. 
 
44 – National Computer Systems, Inc. (NCS) 
NCS, situado em Minneapolis, Minnesota, é o maior processador comercial nacional de 
avaliação de testes. A tecnologia NCS de processamento de imagens, a capacidade 
profissional atribuição de graus, e testes que processam habilidades, proporcionam para as 
pedagogas dados oportunos e precisos para medir desempenho. Em março de 1998, a NCS 
adquiriu a Virtual University Enterprises, Inc. (VUE), um provedor de certificação de prova 
eletrônica. 
 
45 – NovaNet 
A NovaNET, localizada em Tucson, Arizona, é uma rede de comunicação para a educação 
assistida por computador que oferecem milhares de horas de estudo individual, currículo de 
cursos interativos para estudantes de nível secundário e adultos. 
 
46 – (CP) OnlineLearning.net 
OnlineLearning.net é uma organização privada sem fins lucrativos que formou uma parceria 
com a UCLA, a University of San Diego Continuing Education e a California CPA Education 
Foundation para prover cursos de educação de distância. Usando software da Embanet e 
Blackboard, o OnlineLearning.net é o provedor exclusivo dos cursos de extensão on-line da 
UCLA e provê cursos para Pedagogos da UCSD. Há um treinamento especial disponível para 
instrutores que não tem experiência no ensino on-line. 
 
47 – Pensare 
O Pensare provê Comunidades Educacionais pela Internet. Pensare usa um mecanismo de 
entrega baseado na Web que incorpora captura de conhecimento e compartilhamento, 
simulações de multi-usuário, grupos de discussão on-line, e exercícios interativos para prover 
resultados de negócio mensuráveis através da colaboração e pelo uso da Comunidade de 
Conhecimento. Os parceiros de conteúdo do Pensare incluem Harvard Business School 
Publishing, a Wharton School, a Duke Fuqua School of Business, o maior autor e responsável 
por vendas Anthony Parinello e o University of Southern California's Annenberg Center for 
Communication. 
 
48 – Prentice-Hall's Learning on the Internet Partnership (PHLIP) 
O PHLIP é um sistema de aprendizagem assistido por rede de computadores projetado e 
desenvolvido por pedagogos da Faculdade de Marist em Nova Iorque. Todo o conteúdo 
original é criado por pedagogos para uso de professores e estudantes desta escola. Os Cursos 
estão disponíveis em vários assuntos. 
 
 
 
 
 



256 

49 – Real Education (agora eCollege.com) 
Real Education Inc. localizada em Denver, Colorado, provê universidades e centros de 
treinamento on-line. Real Education é uma tecnologia de rede e de organização de serviços 
que podem construir uma universidade inteira ou centros de treinamento on-line em 60 dias, 
podendo você mesmo construir ou eles constroem para você. Eles garantem que as suas 
páginas de cursos não demoram mais que 8 segundos para carregar...". Estudantes também 
podem se registrar, efetuar processo de ajuda financeira, e receber aconselhamento 
acadêmico; tudo isso usando acesso remoto". 
 
50 – RHT On Line Learning 
O RHT On Line Learning é uma solução de treinamento a distância, capaz de unir qualidade 
de ensino e comodidade a custos baixos. O produto, criado com tecnologia Microsoft, conta 
com recursos multimídia, que facilitam a compreensão dos temas abordados. O treinando 
precisa apenas de um navegador de Internet, como o Internet Explorer, para ter acesso a uma 
interface amigável, onde se pode fazer a matrícula e conhecer os cursos disponíveis. 
 
51 – Rotor Learning System 
O Rotor Learning System permite ao professor uma comunicação interativa com um número 
vasto de estudantes, por toda parte o globo, com o mesmo poder e facilidade como se eles 
estivessem sentados na fila dianteira. O Rotor Learning System possibilita ao professor 
dissertar como se estivesse em uma classe normal, graças a uma janela de áudio/vídeo, e 
possibilita ao professor receber perguntas e comentá-las. Apura votos e realiza testes, slides e 
vídeos podem ser mostrados, os estudantes podem ser colocados em grupos de discussão, e 
podem ser empregados whiteboards. 
 
52 – Saba Learning Enterprise 
O Saba é o provedor principal de infra-estrutura de e-learning para 5000 organizações 
governamentais em todo mundo, provedores educacionais, e de e-bussiness. O Saba Learning 
Enterprise foi premiada pelas aplicações educacionais na Internet. Saba Learning. 
 
53 – SAEMec 
O SAEMEC (Sistema de Administração Escolar do MEC) é um sistema utilizado para 
informatizar a administração de uma escola ou de um conjunto de escolas. Esse sistema 
armazena e manipula as informações das turmas e de cada treinando individualmente, 
operando as matrículas, os boletins dos treinandos, os diários de classe, entre muitas outras 
atividades da escola. Produz ainda automaticamente os dados para o censo escolar do MEC. 
 
54 – Scholars.com (agora chamado SmartForce) 
Scholars é uma subsidiária da CBT System, o maior desenvolvedor de auto-treinamento em 
tecnologia da informação. A companhia oferece um CD-ROM de certificação para a 
Microsoft e para Novell e treinamento on-line para construção de material para os treinandos. 
scholars.com é um Centro autorizado de educação técnica da Microsoft (ATEC) e a Novell os 
selecionou como Treinador on-line autorizado Novell. 
 
55 – Serf 
O Serf foi desenvolvido na Universidade de Delaware pelo Professor Fred T. Hofstetter. O 
Serf torna possível criar e disponibilizar cursos em multimídia permitindo aos estudantes a 
navegar no programa, acessar recursos instrucionais, comunicação, e realizar tarefas através 
da Rede de modo sem igual. Os instrutores podem ter acesso facilmente e podem avaliar as 
tarefas pelo livro de graus do Serf. 
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56 – Think Wave Educator 
O Think Wave foi concebido com o intuito de auxiliar na realização de cursos presenciais, 
como os do ensino básico por exemplo. Com ele o professor pode ter um cadastro completo 
de todos os seus treinandos e pais, e com isto manter um contato mais estreito entre o 
professor, o treinando e os pais. Esta interação pode ocorrer através de e-mail individual ou 
coletivo. O professor usará um site, através do servidor da Think Wave, e nele publicará 
avisos, calendário de atividades, tarefas, etc. 
 
57 – Thomson Learning 
O Thomson World Class Learning provê três ferramentas: Curso, Tutor de Rede em WebCT e 
Ferramentas para testes para instrutores. Curso permite aos instrutores criar e atualizar uma 
página da Web para um curso, de modo fácil e rápido, sem qualquer conhecimento de HTML. 
O Curso permite aos instrutores criar site ou programa completamente personalizado, 
incluindo com descrição de lições, datas de exames e outras atividades, tarefas, anúncios e 
links para outros recursos da Web. O Tutor de Rede em WebCT complementa livros do 
Thomson Learning provendo reforço interativo que ajuda os estudantes a assimilar conceitos 
complexos. É personalizável, assim os instrutores podem incluir o seu próprio conteúdo, com 
links para para conteúdo oportuno, e provê ferramentas de comunicação como e-mail, 
discussão e bate papo. 
 
58 – TopClass 
O TopClass conecta os treinandos em treinamento entre si e com o instrutor em um ambiente 
integrado, através de intranet ou Internet. Muitas das características que foram somadas 
derivam de histórias de sucesso real de seus clientes. A Versão 2.0 contém um bom 
formulário de inscrição on-line e permite seja para os estudantes existentes ou para os novos , 
a possibilidade de associar em uma ou mais classes. 
 
59 – UNext.com 
O UNext.com é dedica-se em produzir uma educação de qualidade alta em qualquer lugar e a 
qualquer hora disponível. UNext.com, é uma companhia privada de educação pela Internet; 
ela formou uma aliança acadêmica com cinco universidades para desenvolver uma currículo 
de educação empresarial baseado na Internet. As universidades participantes são Universidade 
de Columbia, a Universidade de Chicago, Universidade de Stanford, a Escola de Londres de 
Economia e Ciência Política, e a Universidade Carnegie Mellon. A primeira comunidade de 
aprendizagem é a Cardean, destinada a ministrar assuntos relacionados com a educação 
empresarial. 
 
60 – Unilearn.net 
O Unilearn.net, da Embanet, incorpora todas as características, elementos e serviços 
necessário para gerenciar e administrar curso a distância pela Internet. Os recursos da 
Unilearn.net estão acessíveis em qualquer lugar do mundo através do uso de um browser. 
 
61 – University ACCESS (agora chama-se Quisic) 
O University ACCESS é especializado em produzir cursos empresariais a distância de alta 
qualidade. Combinando as forças de duas mídias de distribuição – a televisão e a Internet – o 
University ACCESS criou uma forma poderosa, interativa e superior de educação de 
distância. Usando a Internet, University ACCESS está trazendo a atmosfera e a 
funcionalidade de um campus universitário tradicional para os estudantes ao redor do mundo. 
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62 – VCampus 
O Vcampus, da UOL, é o primeiro ambiente de aprendizagem e treinamento baseado em rede 
para a indústria. Este sistema de aprendizagem interativo permite a sua companhia montar 
cursos e controlar a participação e o desempenho através de uma única fonte on-line. Porque 
usa a Internet, é facilmente acessível aos estudantes, instrutores e administradores através de 
seus computadores. 
 
63 – Virtual-U 
O Virtual-U é um sistema de software servidor que possibilita um design personalizado, 
publicação, e melhoria no aproveitamento de recursos para cursos e treinamentos on-line. O 
Virtual-U é voltado para o uso em instituições de ensino secundário, escolas K-12, e 
corporações que estão em falta de uma estrutura flexível e integrada para proporcionar uma 
aprendizagem on-line. O Virtual-U está sendo testado em 13 organizações educacionais e 
empresariais do Canadá. 
 
64 – Vista Compass 
O Vista Compass provê um ponto-de-acesso de rede, único para serviços de estudante, cursos 
e colaboração. Vista Compass permite às escolas selecionar as características que eles 
precisam, integrar os sistemas eles têm e ampliar serviços como eles querem. O servidor do 
Vista Compass permite às escolas integrar bancos de dados administrativos já existentes e 
serviços, como inscrição de treinandos, cópias e faturamento, com os módulos do Vista 
Compass, para criar um portal on-line com todos estes serviços disponíveis para o estudante. 
 
65 – WebAssign 
Desenvolvido pelo Departamento de Física da North Carolina State University, WebAssign é 
um serviço de lição versátil baseado em rede para pedagogos que querem oferecer amplas 
oportunidades educacionais para os seus estudantes. WebAssign disponibiliza, coleta, atribui 
graus, e registra lições de casa personalizadas através da Internet. Podem ser geradas tarefas 
com valores numéricos diferentes, assim para cada estudante é proporcionado uma pergunta 
sem igual para resolver. Esta característica encoraja pensamentos independentes, motivado 
com o benefício da aprendizagem colaboradora. 
 
66 – WebCT 
WebCT é uma ferramenta que facilita a criação de ambientes educacionais sofisticados 
baseados na Internet, por usuários sem conhecimento técnico. Pode ser usado para criar cursos 
on-line inteiros, ou simplesmente para publicar materiais que completam cursos existentes. 
Foi desenvolvido na University of British Columbia. Inclui segurança, administração, 
facilidades de back-up, bate papo, lista de discussões, etc. Roda em Windows NT ou UNIX. É 
usado atualmente em várias Universidades brasileiras, como a UNICAMP e a USP. 
 
67 – WebMentor 
WebMentor, desenvolvido pela Avilar Technologies, Inc. localizada em Laurel, MD, é um 
ambiente de treinamento desenvolvido com a característica de desenvolver, administrar e 
disponibilizar treinamento por Internet, intranets, e extranets. Provê criação através de 
browser, administração e colaboração, através de whiteboard e conferência on-line. 
Webmentor provê avaliação automática e registro dos graus como também várias funções de 
informação. 
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68 – Assessment Systems Corporation 
Características: Criação de Teste, pesquisas, prova adaptável,Windows. 
A Assessment Systems Corporation, fundada em 1979, foi a primeira a desenvolver sistemas 
informatizados para testes para microcomputadores usando o DOS, citaremos alguns deles: 
CONTEST é um pacote de software de que cria ótimos testes que usam algoritmos de 
programação linear. Caracteriza-se por usar uma interface de menu e não exige do usuário 
conhecimentos de programação. Examiner é um sistema de administração de teste para 
Windows. Cria facilmente testes convencionais (papel-e-lápis) ou on-line. 
 
69 – Authorware (Macromedia) 
Características: criação de Teste, atribuição de graus automática, envia testes por e-mail. 
O Authorware da Macromedia, é um software para criação de material para a Web com uso 
rico de mídia e recursos gráficos. Possibilita, além de outras funções, a possibilidade de 
criação de testes on-line de múltipla escolha, falso ou verdadeiro, resposta curta, etc, com a 
possibilidade de realizar correção automática ou não, podendo enviar as opções do treinando 
por e-mail. 
 
70 – CAPA 
Características: Matemática, química, física, feedback imediato 
O CAPA (Computerized Assisted Personalized Approach) é um sistema de rede para 
aprendizagem, ensino, avaliação e administração. Proporciona aos estudantes problemas, 
perguntas, ou exames que contêm problemas conceituais qualitativos e problemas 
quantitativos. CAPA é uma ferramenta, não um currículo, e como tal não dita desígnio de 
curso, conteúdo ou objetivos. Com CAPA, o instrutor pode criar um problema que inclui 
quadros, gráficos, tabelas, etc, com variáveis que podem ser aleatórias e que podem ser 
modificadas para cada estudante. 
 
71 – Choices 
Características: Correção automática. 
O Choices é um programa freeware para criar questões eletrônicas de múltipla escolha e as 
mantém em uma área protegida por senha. A homepage do Choices uma breve descrição das 
características principais do programa, instruções iniciais para rodar o programa, e um link 
para download. Existem ainda outros programas de testes criados por Martin Holmes da 
Universidade de Victoria como: Close Maker e Markin. 
 
72 – Classroom Manager para Windows 95 
Características: Atribuição de grau automática 
O Classroom Manager da CTB/ McGraw-Hill constrói testes graficamente, cria chaves de 
grau automaticamente, gera uma variedade de relatórios, e se comunica com produtos 
existentes. 
 
73 – Course Builder (Macromedia) 
Características: criação de Teste, atribuição de graus automática, envia testes por e-mail. 
O Course Builder da Macromedia, é um software para criação de testes on-line de múltipla 
escolha, falso ou verdadeiro, resposta curta, etc, com a possibilidade de realizar correção 
automática ou não, podendo enviar as opções do treinando por e-mail. Ele funciona acoplado 
ao DreamWeaver, editor HTML da Macromedia. 
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74 – C-Quest 
Características: criação de Teste, pesquisas, atribuição de graus automática, envia testes por e-
mail, Windows, UNIX. 
O C-Quest, da Cogent Computer Corporation, é um software de criação e de administração de 
testes. Provê um jogo de ferramentas para questões on-line, exames, ou pesquisas. Podem ser 
administrados testes em computadores locais, rede, por disquete ou e-mail, ou como testes on-
line interativos. Há um módulo para criação, e três outros para administração on-line. 
 
75 – EduTest 
Características: Ensino Básico. 
O EDUTEST, situado em Richmond, VA, provê testes para o ensino básico em Matemática, 
História, Ciências e Idiomas. Um teste novo é gerado para cada pedido. O sistema usa um 
banco de questões por categorias de assuntos e por nível da classe. 
 
76 – ExamMail 
Características: Atribuição de grau automática, UNIX, CGI (escrito em PERL). 
O ExamMail é um programa de software para plataformas UNIX que habilita a criação de 
testes de múltipla-escolha on-line. O programa foi desenvolvido pelo Dr. John Oyston com 
scripting de CGI em PERL e é freeware. 
 
77 – EXAMaker 
Características: Criação de testes, Windows. 
O EXAMaker, da Hit Return, é um programa para Windows que é usado para criar conteúdos 
de exame, exames estes que rodarão no EXAMiner (freeware), também da Hit Return. Você 
pode prover até 20 categorias para separar o conteúdo das perguntas em grupos de assuntos. 
Não há nenhum limite ao número de exames, ou o número de perguntas por exame que pode 
ser criado ou editado no EXAMaker. 
 
78 – Final-Exam.com 
Características: Rede local, guias de estudo, teste on-line. 
A missão do Final-exam.com é proporcionar para os estudantes de faculdade e para os 
estudantes de escola secundária uma um portal acadêmico que combina guia de estudos, 
informação acadêmica personalizada, testes on-line e muito mais. 
 
79 – HTML to Quiz 
Características: Atribuição de graus automática, UNIX, CGI. 
Escrito por Drew Dolgert do Departamento de Física da Universidade de Virgínia, O HTML 
to Quiz é um programa que converte HTML em questões de múltipla escolha que podem ser 
submetidas e graduadas automaticamente. HTML to Quiz está composto de dois programas: 
um que traduz HTML em formulários, e um programa em CGI que gradua os formulários 
após preenchidos. HTML to Quiz roda em sistemas UNIX. 
 
80 – InQsit 
Características: interface de Instrutor, avaliação automática, análises estatísticas, segurança. 
Desenvolvido pela Ball State University, inQsit utiliza a Internet para apresentar perguntas, 
registro de respostas e retornar graus de testes. O sistema de segurança interno previne acesso 
sem autorização para perguntas, chaves de resposta, e pontuações de estudante. 
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81 – IntelliTest 
Características: Diferentes níveis/ categorias de avaliação, correção automática. 
O IntelliTest da Infopro Corporation é uma ferramenta inovadora para companhias que 
necessitam um sistema de avaliação flexível e fidedigno. Pode ser usado por avaliadores de 
habilidades técnicas, gerentes, e examinadores para projetar e administrar testes de forma 
efetiva. 
 
82 – Lear2 University 
Características: Treinamento baseado em Multimídia, certificação da Microsoft. 
O Learn2 University é um serviço da 7th Street.com, e oferece tutoriais on-line em multimídia 
e bibliotecas em uma grande variedade de assuntos técnicos e não técnicos. O material de 
curso usa o StreamMaker™ da 7th Street.com, tecnologia tecnologia de streaming interativa. 
 
83 – LXR*TEST no Web 
Características: Banco de questões, Windows, Macintosh. 
LXR*Test on the Web é um produto de criação de testes on-line da Logical Extensions 
Resources. Possui atualmente as versões 5.1 para Macintosh e 6.0 para Windows. Acomoda 
todos os tipos de questões: escolha múltipla, falso ou verdadeiro, emparelhando, resposta 
pequena, resposta em aberto, e numérica e um número ilimitado de itens em um banco de 
questões. 
 
84 – Markin 
Características: Texto Eletrônico. 
O Markin é um programa de shareware para Windows 95 que permite a marcação e anotação 
de documentos eletronicamente. Um texto eletrônico é importado para o Markin, marcado e 
anotou através de botões pré-definidos, e exporta como um arquivo de texto ou página Web. 
Este produto foi desenvolvido por Martin Holmes da Universidade de Victoria. 
 
85 – Mklesson 
Características: CGI Perl5, Unix, Macintosh, PC. 
O Mklesson (Universidade de Syndey) é um programa gerado em Perl 5 que gera tutoriais on-
line, definidos como um jogo de duas ou mais lições cada, divididas por sua vez em várias 
seções. O Mklesson roda em UNIX mas é compatível com o Macintosh e sistemas 
operacionais de PC. Gera um número grande de arquivos de HTML de uma única lição com 
pouca edição. Para o Mklesson funcionar corretamente, os arquivos devem estar no formato 
correto de lição (extensão '.les '). 
 
86 – PC University 
Características: Baseado em PC e em rede, feedback imediato. 
O PC University é produzido Teaching Tecnologies. Este produto provê a habilidade para 
fazer testes em modo diagnóstico no qual os estudantes recebem feedback imediato, em cima 
dos erros do treinando. Testes diagnóstico podem ser seqüenciados de forma que a conclusão 
de um problema requeira um nível alto de proficiência e somente após respondê-lo o 
estudante pode proceder para o próximo exercício, e há várias outras ferramentas para facilitar 
uma aproximação de domínio do assunto. São armazenadas perguntas em um sistema de 
banco de dados de alto-desempenho, e podem ser referenciadas por tópicos.As perguntas 
podem ser de qualquer tamanho ou tipo, e pode incluir gráficos e símbolos especiais. O PC 
University incorpora outro produto da Teaching Tecnologies: O Question Bank, uma 
ferramenta para preparar testes impressos. 
 



262 

87 – Pedagogue 
Características: Banco de Perguntas, feedback imediato, jogos instrutivos. 
O Pedagogue é produzido pela Formal System, Inc.. O Pedagogo permite criar testes 
eletrônicos ou jogos instrutivos, podendo determinar o nível de competência de acesso para 
qualquer pessoa ou grupo das pessoas. O sistema tem quatro áreas principais: Banco de dados 
de Pergunta, Construção de Testes e Jogos, Execução de Testes e Jogos, e Histórico do Banco 
de dados. 
 
88 – Perfect Match da BioMedia 
Características: multimídia, associações, feedback imediato, Windows, UNIX, Maços. 
A BioMedia Center for Instructional Computing é um grupo de biólogos, pedagogos, e 
programadores de computador que são se afiliados com o Purdue University Department of 
Biological Sciences. O Perfect Match é uma aplicação que usa Java e applets para criar 
tutoriais depressa e facilmente e administrar a sua realização. Perfect Match foi projetado para 
escolas K-12 e instrutores do ensino superior que querem projetar exercícios para reforçar 
conceitos difíceis para os estudantes. 
 
89 – PollyAnna & PollyEdit 
Características: conteúdo gráfico, modos de revisão e de testes. 
PollyEdit e PollyAnna são ferramentas desenvolvidas pelo Departamento de Botânica da 
Universidade de Toronto para desenvolver e desdobrar texto e gráficos em material de testes 
ou revisão. PollyAnna apresenta conteúdo gráfico (fotografias, diagramas, mapas, etc.) que 
juntos com o texto explicativo permitem aos estudantes revisar e aprender o assunto. 
 
90 – Qform 
Características: Pesquisas, Windows 95 e Windows NT. 
O pacote do qform consiste em dois programas escritos em ANSI C. Estes programas 
possibilitam criar de modo fácil e automático questões de múltipla escolha, falso ou 
verdadeiro, e auto-testes. O formato de arquivo de teste é simples, e não requer nenhum 
conhecimento de HTML para se escrever um teste. 
 
91 – Question Master 
Características: Senha de acesso, Unix, Java. 
Desenvolvido por Liam Crilly, o Question Master é um programa para montagem de testes 
freeware escrito em Java mas implementado em CGI em lugar de um applet. O sistema 
permite número ilimitado de perguntas, vários tipos de pergunta diferentes e senha de acesso. 
O sistema requer o sistema operacional UNIX, um servidor de Rede, e um Kit de 
Desenvolvimento do Java (JDK). 
 
92 – Question Mark 
Características: Testes, questionários, tutoriais, serviços de hospedagem, Windows, 
Macintosh, UNIX, Intranets e Internet. 
Este software permite os usuários a confeccionar e disponibilizar testes, pesquisas, 
questionários e tutoriais. Milhares de profissionais de corporações de Recursos Humanos, 
treinadores e pedagogos em mais de 40 países usam o Question Mark. As aplicações incluem 
testes acadêmicos, testes de conhecimentos, pesquisa de atitudes, avaliações de pessoal, e 
muitos outros. 
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93 – QuestWriter 
Características: Contra-senha, Atribuição de graus, Unix 
O QuestWriter é um jogo de ferramentas desenvolvido pela Oregon State University. 
QuestWriter habilita a criação de vários tipos de perguntas que podem ser disponibilizadas 
pela Internet e automaticamente corrigidas. As características de QuestWriter incluem 
proteção de contra-senha, geração de pergunta aleatória e um sistema de inscrição de 
estudante. QuestWriter é escrito em Perl 5, e corre em vários tipos de plataformas de UNIX, 
inclusive Solaris, Linux, Netbsd, e bsdi. 
 
94 – Quick Quiz 
Características: Cria Teste em Browsers, Envia resultados por E-mail 
O Quick Quiz é escrito em Perl e roda em UNIX ou Windows NT, podendo ser usado para 
montagem de testes ou pesquisas. Como construtor de testes ele pode realizar correção 
automática, mostrar as respostas corretas, ou ainda exibir um ranking das melhores notas 
obtidas. 
 
95 – The Quiz Engine 
Características: Contra-senha, Windows NT, Unix, hospedagem de serviços. 
O Quiz Engine da Bytes Interactive, pode construir vários tipos de testes, calcular pontuações 
e porcentagens, atribuir graus, e provê feedback e proteção de contra-senha. O Quiz Engine 
roda em Windows NT ou UNIX. 
 
96 – QUIZIT 
Características: Adaptável Interroga. 
O QUIZIT, desenvolvido pela Virgínia Tech, é uma ferramenta para desenvolvimento de 
testes on-line reutilizáveis. Incorpora o poder e flexibilidade de bancos de dados do MSQL 
com a disponibilidade para uso pela Internet, podendo ser reutilizáveis através de 
modificações no código fonte (HTML). 
 
97 – QuizMaker 
Características: Serviço. 
O QuizMaker é um produto da Ed Tech Tools, que propicia a montagem de testes on-line, Os 
testes são montados pelo browser de maneira bem simples, através de preenchimento de 
formulários e os testes utilizam o servidor do QuizMaker. 
 
98 – A+ QuizMaster 
O QuizMaster é um programa da Chalksoft, para a montagem de testes eletrônicos. Permite a 
montagem de itens do tipo múltipla escolha, falso/verdadeiro e também questões subjetivas. 
Possibilita que a prova seja protegida por senha, tanto no envio para o treinando quanto no 
regresso ao professor. É de fácil operação, mas só possibilita a aplicação de forma assíncrona 
(envio por e-mail), e tanto o professor quanto o treinando devem ter o software instalado. 
 
99 – QuizPlease 
Características: Unix, NT. 
QuizPlease 97.2 para UNIX e NT é uma ferramenta para criar testes e questionários para 
Internet ou intranets. Podem ser incorporados links para outros recursos da Web no 
QuizPlease, como também arquivos em multimídia e sugestões. O QuizPlease também pode 
criar pesquisas de e-mail e tarefas. O QuizPlease Servidor 97.2, um produto novo, soma a 
capacidade do QuizPlease em armazenar resultados de testes em uma planilha do Excel. 
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100 – QuizSite 
Características: Teste on-line, atribuição automática de graus 
O QuizSite foi desenvolvido pela Bureau of Evaluative Studies and Testing da Indiana 
University Bloomington. É um programa para administrar testes, questionários, tarefas e 
pesquisa pela Web. 
 
101 – Quiz Studio 
Características: Prova Adaptável, avaliação dinâmica, Java. 
Quiz Studio é um software para a Internet 100% baseado em Java que permite aos usuários 
sem conhecimento técnico a criar testes interativos facilmente, adaptando os testes para o 
perfil do usuário ou do grupo, analisa e compara os resultados do usuário ou do grupo em 
tempo real. Quiz Studio roda em diversas plataformas como UNIX, Windows, IBM, AS400 e 
pode usar banco de dados como o Oracle, Access, SQLServer, etc. 
 
102 – QuizWiz 
Características: Pesquisas, Windows 95 e Windows NT. 
O QuizWiz é usado para criar testes e pesquisas on-line. Produz tanto o arquivo HTML como 
também a escritura em CGI que de fato dirige a avaliação do teste. A avaliação é realizada 
imediatamente. Opções disponível incluem manter pistas de respostas passadas, envio de 
resultados por e-mail, e acesso seguro para o teste. A QuizWiz roda em Windows 95 e 
Windows NT. 
 
103 – SAM 2000 
Características: Windows 95, 98, 2000, NT 4.0 e Office 2000. 
O SAM 2000 é um produto da Course Technology e é destinado a ministrar conhecimentos 
on-line acerca dos aplicativos do Office 2000, bem como de realizar uma avaliação e 
acompanhamento de performance do treinando. 
 
104 – Scholastic Testing Systems 
É uma empresa voltada para o ensino básico e médio, que produz softwares para 
complementação do ensino presencial, mais especificamente, para a preparação para 
avaliações. Os aplicativos possuem versões para Windows, DOS ou Macintosh, além de 
produzir material impresso e em vídeo. 
 
105 – SpreadTask 
Características: Planilha eletrônica. 
O SpreadTask é um sistema para gerar tutorias e exercícios para o aprendizado de planilhas 
eletrônicas. Foi produzido como parte do projeto CATS (Computer-based Assessment of 
Transferable Skills). A versão de demonstração está disponível para download no site. O 
projeto CATS se preocupa em desenvolver habilidades ligadas à Tecnologia da Informação, 
como o uso de planilhas eletrônicas e banco de dados. O projeto está baseado na Escola de 
Sistemas de Informação na School of Information Systems at the University of East Anglia, 
Norwich, UK. 
 
106 – Test.com 
Características: Banco de questões, certificação profissional 
Test.com de um grande banco de questões on-line, variando de questões objetivas ou 
subjetivas até simulados de concursos e testes de certificação profissional. 
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107 – Test Pilot da BioMedia Center 
Características: Criação de Testes, pesquisas, atribuição de graus automática, Windows, 
UNIX, Maços. 
A BioMedia Center for Instructional Computing é um grupo de biólogos, pedagogos, e 
programadores de computador que são se afiliados com o Purdue University Department of 
Biological Sciences. Test Pilot é uma ferramenta rápida e fácil de usar para o 
desenvolvimento de testes on-line e pesquisas. Não requer nenhum conhecimento de HTML 
ou assuntos de desenvolvimento de rede. Gera testes com falso ou verdadeiro, sim ou não, 
escolha múltipla, de preencher o espaço em branco e muitos outros tipos de pergunta. 
 
108 – Top Class 
Dispõem de um centro educacional que proporciona ensino on-line focado nas áreas de 
Matemática, Inglês e Computação. Localiza-se no Metropolitan Toronto, Ontário, Canadá. 
 
109 – The Tutorial Gateway 
Características: Unix. 
O Tutorial Gateway é um programa em CGI para servidor que desenvolve testes e os 
apresenta através de browsers. A pessoa que vê uma pergunta pode escolher uma resposta, 
pode ter aquela resposta avaliada pelo portal, e pode receber um retorno apropriado para a sua 
resposta. São criados arquivos de pergunta usando uma versão estendida de HTML. 
 
110 – The Virtual School 
Características: Builtin matemática processador, gráficos de importação e sons, bilíngüe. 
O Virtual School, desenvolvido pela Super School Software, foi projetado para ajudar para os 
professores, estudantes, e pais a modificar testes e tarefas enquanto trabalhando em uma sala 
de aula convencional. 
 
111 – Web@ssessor 
Características: Não requer nenhum conhecimento de HTML. 
Webassessor foi desenvolvido em Java para que possa rodar completamente na Web. Oferece: 
múltipla escolha, resposta curta, além de animação e gráficos. 
 
112 – WeBWork 
Características: Contra-senha, atribuição de graus automática, Matemática, Cálculo 
O WeBWorK, da Rochester University, é um método on-line para disponibilizar tarefas de 
casa para estudantes. Fornece aos estudantes feedback imediato se as respostas estão corretas 
ou não. O WebWork possui muitos recursos para o ensino on-line de Matemática, e está 
atualmente na sua versão 1.5. 
 
113 – WEBTEST 
Características: Testes, tutorial, segurança, UNIX. 
O WEBTEST foi iniciado pelo Faculty Projects Group da University of Waterloo. Pode ser 
usado para criar uma prova interativa, tutorial ou ambiente de pesquisa. As muitas 
características disponível para criar ambientes de prova seguros não tem que ser usados. Esta 
tecnologia pode ser usada como um meio seguro para o estudantes realizar uma prova on-line, 
obtendo o resultado por e-mail. 
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ANEXO – 3 
 

“Web-Sites” visitados 

 

• http://216.1.65.50 

• http://anauel.cead.puc-rio.br/aulanet 

• http://biomedia.bio.purdue.edu/TestPilot 

• http://bytesinteractive.com/index.html 

• http://bytesinteractive.com/index.html 

• http://capa4.lite.msu.edu/homepage 

• http://classnet.cc.iastate.edu 

• http://cybered.uml.edu/demo/index.html 

• http://eden.on.ca 

• http://Final-Exam.com 

• http://fpg.uwaterloo.ca/WEBTEST/WEBTEST_intro.html 

• http://home.click2learn.com/products/assistant.html 

• http://iq.orst.edu/meta 

• http://Landau1.phys.Virginia.EDU/teaching/quiz 

• http://on-line.web.cmu.edu 

• http://pixel.cs.vt.edu/~ltinoco/quizitdocs 

• http://quizplease.com 

• http://serfsoft.com 

• http://server.esc.cquest.utoronto.ca/botany/general/Showcase99 

• http://staff.elmail.co.uk/~liam/qm 

• http://webassign.physics.ncsu.edu 

• http://webwork.math.rochester.edu:8088/index.html 

• www.148.207.38.8/Infotec/INFOTECing.html 

• www.148.207.38.8/Infotec/sie/siati.html 

• www.3e.com.br/index.php3 

• www.abed.org.br/antiga/htdocs/vll_congresso/index.html 

• www.abed.org.br/eventos.htm 

• www.acacia.open.ac.uk 

• www.adahome.com/Tutorials/Lovelace/userg.html 

http://216.1.65.50/
http://anauel.cead.puc-rio.br/aulanet/
http://biomedia.bio.purdue.edu/TestPilot/
http://bytesinteractive.com/index.html
http://bytesinteractive.com/index.html
http://capa4.lite.msu.edu/homepage/
http://classnet.cc.iastate.edu/
http://cybered.uml.edu/demo/index.html
http://eden.on.ca/
http://final-exam.com/
http://fpg.uwaterloo.ca/WEBTEST/WEBTEST_intro.html
http://home.click2learn.com/products/assistant.html
http://iq.orst.edu/meta
http://landau1.phys.virginia.edu/teaching/quiz/
http://online.web.cmu.edu/
http://pixel.cs.vt.edu/~ltinoco/quizitdocs
http://quizplease.com/
http://serfsoft.com/
http://server.esc.cquest.utoronto.ca/botany/general/Showcase99/
http://staff.elmail.co.uk/~liam/qm/
http://webassign.physics.ncsu.edu/
http://webwork.math.rochester.edu:8088/index.html
http://www.3e.com.br/index.php3
http://www.adahome.com/Tutorials/Lovelace/userg.html
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• www.afp.com/rsf/accueilRSF.html 

• www.agoralang.com 

• www.altavista.digital.com 

• www.apcq.com 

• www.aquifolium.com.br/educacional/ieol 

• www.arl.cni.org/scomm/edir 

• www.arthurandersen.com 

• www.assess.com 

• www.athena.edu 

• www.ativanet.com.br/jinduscom.htm Jornal INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

• www.avilar.com 

• www.bee08.uspnet.usp.br 

• www.best.indiana.edu/quizsite 

• www.biblio.ufpe.br/interativa/index.htm 

• www.bibvirt.futuro.usp.br/acervo/matdidat/tc2000/tecnico/manutencao/manutencao.html 

• www.blackboard.net 

• www.blueatlas.com/products/cln.html 

• www.bn.br 

• www.brownstone.net 

• www.bsu.edu/inqsit 

• www.businessweek.com 

• www.catalog.savvy.com 

• www.catinc.com 

• www.catolicavirtual.br/siteext/port/Catolica/dited/ead.htm 

• www.ccc.govt.nz/library/Connect/42Peters.html 

• www.ccl.org (creative) 

• www.ccts-ent.com 

• www.cdmi.com/products.html 

• www.cedes.unicamp.br/index1.htm 

• www.cedes-gw.unicamp.br/caderno/index.html 

• www.centra.com 

• www.centrinity.com/products/FCCC 

http://www.afp.com/rsf/accueilRSF.html
http://www.agoralang.com/
http://altavista.digital.com/
http://www.apcq.com/
http://arl.cni.org/scomm/edir/
http://www.arthurandersen.com/
http://www.assess.com/
http://www.ativanet.com.br/jinduscom.htm
http://www.avilar.com/
telnet://bee08.uspnet.usp.br/
http://www.best.indiana.edu/quizsite/
http://www.bibvirt.futuro.usp.br/acervo/matdidat/tc2000/tecnico/manutencao/manutencao.html
http://www.blackboard.net/
http://www.blueatlas.com/products/cln.html
telnet://ars.bn.br/
http://www.brownstone.net/
http://www.bsu.edu/inqsit/
http://www.businessweek.com/
http://catalog.savvy.com/
http://www.catinc.com/
http://www.ccc.govt.nz/library/Connect/42Peters.html
http://www.ccl.org/
http://www.ccts-ent.com/
http://www.cdmi.com/products.html
http://www.cedes.unicamp.br/index1.htm
http://cedes-gw.unicamp.br/caderno/index.html
http://www.centra.com/
http://www.centrinity.com/products/FCCC/
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• www.centrodesaber.com.br/cursonline.htm 

• www.chalksoft.com 

• www.chariot.com 

• www.ci.rnp.br/si/index.html 

• www.cict.co.uk/software/freestuff.htm 

• www.cict.co.uk/software/markin/index.htm 

• www.civeng.carleton.ca/~nholtz/tut/doc/doc.html 

• www.classpage.com 

• www.clearcutsoft.com/PerfectMatch 

• www.cogentcorp.com 

• www.colegioeinstein.com.br/consuelo.html 

• www.conoco.com 

• www.convene.com 

• www.corpu.com 

• www.course.com/at/assessment/sam2000/default.cfm 

• www.cr-sp.rnp.br/literatura/index.html 

• www.csr.co.za 

• www.ctb.com/products_services/index.shtml 

• www.cuseeme.com/software/classpoint.htm 

• www.cvm.tamu.edu/~vaph/klemm/whoami.html 

• www.cyber-class.com/menudemo.cfm 

• www.databeam.com 

• www.docent.com 

• www.duisburg.bda.de/bda/int/spon/ Revista SPIEGEL (Alemanha) 

• www.ead1.eee.ufmg.br 

• www.ead1.eee.ufmg.br/cursos.html 

• www.ead1.eee.ufmg.br/cursos/C 

• www.ead1.eee.ufmg.br/tecead 

• www.ead-ensp.fiocruz.br/gestaocur.html 

• www.eca.usp.br/prof/moran/distanci.htm 

• www.ecc.br 

• www.ecollege.com 

http://www.chalksoft.com/
http://www.chariot.com/
http://www.ci.rnp.br/si/index.html
http://www.cict.co.uk/software/freestuff.htm
http://www.cict.co.uk/software/markin/index.htm
http://www.civeng.carleton.ca/~nholtz/tut/doc/doc.html
http://www.classpage.com/
http://www.clearcutsoft.com/PerfectMatch/
http://www.cogentcorp.com/
http://www.conoco.com/
http://www.convene.com/
http://www.corpu.com/
http://www.course.com/at/assessment/sam2000/default.cfm
http://www.cr-sp.rnp.br/literatura/index.html
http://www.csr.co.za/
http://www.ctb.com/products_services/index.shtml
http://www.cuseeme.com/software/classpoint.htm
http://www.cyber-class.com/menudemo.cfm
http://www.databeam.com/
http://www.docent.com/
http://www.duisburg.bda.de/bda/int/spon/
http://www.ecollege.com/
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• www.econ.uba.ar/www/icde/index.htm 

• www.econet.apc.org/econet 

• www.educarecursosonline.pro.br 

• www.educat.hu-berlin.de 

• www.educause.edu/pub/er/erm00/articles005/erm0051.pdf 

• www.edugraf.ufsc.br 

• www.edugraf.ufsc.br/eclipse 

• www.edutecnet.com.br 

• www.edutecnet.com.br/Noticias%20e%20Eventos/edevent.htm 

• www.edutest.com 

• www.eduweb.com.br/downnet/index.asp 

• www.e-education.com 

• www.elibrary.com 

• www.eloquent.com/products 

• www.emailhost.ait.ac.th:80/Search/listserv.html 

• www.embanet.com/virtual_learning/platform_one.htm 

• www.embratel.net.br/infoserv/afolha/ Agência FOLHA DE SÃO PAULO 

• www.embratel.net.br/infoserv/zerohora/ Jornal ZERO HORA 

• www.emoderators.com/papers/mason.html 

• www.emory.edu/CARTER-CENTER/homepage.htm 

• www.enews.com 

• www.envirolink.org/elib/orgs 

• www.esatest.com 

• www.escolanet.com.br 

• www.ese.ips.pt/nonio/encontros/encontro2000/conferencia.htm 

• www.esocrates.com 

• www.estado.com.br Jornal O ESTADO DE SÃO PAULO 

• www.eun.org/eun.org2/eun/pt/index.html 

• www.ews.uiuc.edu/Mallard/News 

• www.fae.ufmg.br/catedra/Principal.htm 

• www.fgidec1.tuwien.ac.at/media/rog 

• www.focus.de/B/b.htm Revista FOCUS (Alemanha) 

http://www.econ.uba.ar/www/icde/index.htm
http://www.econet.apc.org/econet/
http://www.educat.hu-berlin.de/
http://www.educause.edu/pub/er/erm00/articles005/erm0051.pdf
http://edugraf.ufsc.br/eclipse/
http://www.edutest.com/
http://www.e-education.com/
http://www.elibrary.com/
http://www.eloquent.com/products
http://www.embanet.com/virtual_learning/platform_one.htm
http://www.embratel.net.br/infoserv/afolha/
http://www.embratel.net.br/infoserv/zerohora/
http://www.emory.edu/CARTER-CENTER/homepage.htm
http://www.enews.com/
http://www.envirolink.org/elib/orgs/
http://www.esatest.com/
http://www.esocrates.com/
http://www. estado.com.br/
http://www.ews.uiuc.edu/Mallard/News/
http://www.fgidec1.tuwien.ac.at/media/rog/
http://www.focus.de/B/b.htm
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• www.fortune-sections.com 

• www.foruminc.com 

• www.ft.com Jornal FINANCIAL TIMES (Grã-Bretanha) 

• www.futurenet.co.uk 

• www.gactr.uga.edu/GCQ/gcq.html 

• www.garlic.com/rfwilson/trdev/de.htm 

• www.gartner.com/public/static/training/product.html 

• www.geocities.com/Area51/Labyrinth/9189/index.htm 

• www.glresources.com 

• www.goethe.de/dindex.htm 

• www.gonogo.com 

• www.google.com.br 

• www.gq-ead.ceppad.ufpr.br 

• www.greenpeace.org 

• www.gsn.org 

• www.gwis.circ.gwu.edu:80/~etl 

• www.gwu.edu 

• www.hera.nied.unicamp.br/teleduc/publicacoes/joeiras_sbie97_resumo.html 

• www.hightechcareers.com 

• www.hitreturn.com 

• www.howhy.com/home 

• www.hti.com 

• www.humanclick.com.br 

• www.ibase.org.br/~ined/link1.html 

• www.ibase.org.br/~jb/ JORNAL DO BRASIL 

• www.ibict.br 

• www.igc.apc.org/peacenet/about.html 

• www.ilinc.com 

• www.imginfo.com/aboutimg/corporate/learningsolu.asp 

• www.imsproject.org 

• www.inf.ufsc.br/sbc-ie/revista 

• www.infoprocorp.com/products/intelli.htm 

http://www.fortune-sections.com/
http://www.foruminc.com/
http://www.ft.com/
http://www.futurenet.co.uk/
http://www.gactr.uga.edu/GCQ/gcq.html
http://www.gartner.com/public/static/training/product.html
http://www.glresources.com/
http://www.goethe.de/dindex.htm
http://www.gonogo.com/
http://www.greenpeace.org/
http://www.hightechcareers.com/
http://www.hitreturn.com/
http://www.howhy.com/home
http://www.hti.com/
http://www.humanclick.com.br/
http://www.ibase.org.br/~ined/link1.html
http://www.ibase.org.br/~jb/
http://www.ibict.br/
http://www.igc.apc.org/peacenet/about.html
http://www.ilinc.com/
http://www.imginfo.com/aboutimg/corporate/learningsolu.asp
http://www.imsproject.org/
http://www.inf.ufsc.br/sbc-ie/revista/
http://www.infoprocorp.com/products/intelli.htm
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• www.informal.com.br/artigos/artigos.htm 

• www.innergy.com 

• www.insoft.softex.br/~projEAD/rv/frm_artigos.htm 

• www.intelecto.net/ead/laaser2.html 

• www.intelecto.net/ead_textos/consuelo.html  em 16/04/2001 

• www.intelecto.net/textos1.htm 

• www.intranetjournal.com/ijx 

• www.io.org/amnesty/overview.html 

• www.ipedagogue.com 

• www.itped.com 

• www.iworld.com 

• www.jenzabar.com 

• www.jpost.co.il Jornal JERUSALEM POST (Israel) 

• www.knowledge – nurture.com 

• www.lakewoodpub.com 

• www.laspau.harvard.edu/aragonport.htm 

• www.learningcircuits.org 

• www.learninguniversity.com 

• www.lessonlink.com 

• www.lia.ufc.br/sbc2001/eventos/wei.html 

• www.liberation.fr Jornal LIBÉRATION (França) 

• www.lotus.com/home.nsf/welcome/learnspace 

• www.lotus.com/learningspace 

• www.lsi.usp.br/~dgarcia/projeto 

• www.lxrtest.com 

• www.lycos.cs.cmu.edu 

• www.macromedia.com/software/authorware 

• www.macromedia.com/software/coursebuilder 

• www.macromedia.com/software/pathware 

• www.magideas.com 

• www.mat.unb.br/ead 

• www.mce.be 

http://www.informal.com.br/artigos/artigos.htm
http://www.innergy.com/
http://www.insoft.softex.br/~projead/rv/frm_artigos.htm
http://www.intelecto.net/ead_textos/consuelo.html
http://www.intelecto.net/textos1.htm
http://www.intranetjournal.com/ijx/
http://www.io.org/amnesty/overview.html
http://www.ipedagogue.com/
http://www.itped.com/
http://www.iworld.com/
http://www.jenzabar.com/
http://www.jpost.co.il/
http://www.knowledge/
http://www.lakewoodpub.com/
http://www.learningcircuits.org/
http://www.learninguniversity.com/
http://www.lessonlink.com/
http://www.liberation.fr/
http://www.lotus.com/home.nsf/welcome/learnspace
http://www.lotus.com/learning
http://www.lxrtest.com/
http://www.lycos.cs.cmu.edu/
http://www.macromedia.com/software/authorware/
http://www.macromedia.com/software/coursebuilder/
http://www.macromedia.com/software/pathware/
http://www.magideas.com/
http://www.mce.be/
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• www.mec.gov.br/acs/ftp/jornal 

• www.menphis.unisc.br 

• www.mentorware.com/ 

• www.metodista.br 

• www.mg.senac.br/ead/default.asp 

• www.mhhe.com/digital_solutions/mhla 

• www.microsolt.com/industry/acc/pages/intra-en.html 

• www.milkman.cac.psu.edu/~mauri/mauri.html 

• www.mirsky.turnpike.net/wow/Worst.html 

• www.mrtc.org/~twright/quizzes/quizcenter/makerdemo.html 

• www.nave.pucsp.br/cursos.htm 

• www.nave.pucsp.br/cursos.htm 

• www.ncs.com 

• www.netlibrary.com 

• www.newuniversity.com.br 

• www.nn.com/ 

• www.nova-e.inf.br 

• www.nytimesfax.com/ Jornal NEW YORK TIMES (USA) 

• www.objetivo.br 

• www.onlinelearning.net 

• www.open.ac.uk 

• www.openufla.com.br 

• www.osshe.edu/dist-learn/dist-pol.htm 

• www.otlnews.com 

• www.oyston.com/ExamMail/home.html 

• www.pacificrim.net/~mckenzie 

• www.pathfinder.com 

• www.pdi-corp.com 

• www.pensare.com 

• www.penta.ufrgs.br/~maria/cog10.htm 

• www.penta.ufrgs.br:80/edu/telelab/teclec 

• www.pespmc1.vub.ac.be/cybspasy.html 

http://www.mec.gov.br/acs/ftp/jornal
http://www.mentorware.com/
http://www.mhhe.com/digital_solutions/mhla/
http://www.microsolt.com/industry/acc/pages/intra-en.html
http://www.mrtc.org/~twright/quizzes/quizcenter/makerdemo.html
http://www.ncs.com/
http://www.netlibrary.com/
http://www.nn.com/
http://www.nova-e.inf.br/
http://www.nytimesfax.com/
http://www.onlinelearning.net/
http://www.otlnews.com/
http://www.oyston.com/ExamMail/home.html
http://www.pacificrim.net/~mckenzie/
http://pathfinder.com/@@D9OHhwQAq24kTKSx/fortune/
http://www.pdi-corp.com/
http://www.pensare.com/
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• www.projetoeducar.com.br/ead/forum.htm 

• www.prossiga.br/edistancia/pesquisadores/102710.html 

• www.prossiga.br/edistancia/pesquisadores/766270.html 

• www.prz.tu-berlin.de/~taz/ Jornal TAZ (Alemanha) 

• www.pub.savvy.com 

• www.pwpl.com 

• www.qub.ac.uk 

• www.quest.arc.nasa.gov/interactive.html 

• www.questionmark.com/home.htm 

• www.quisic.com/home 

• www.quizstudio.com 

• www.redeglobo.com.br REDE GLOBO 

• www.redes.ucpel.tche.br/ensino/053227.html 

• www.redes.ucpel.tche.br/ensino/070020.html 

• www.regents.edu 

• www.revistaconecta.com 

• www.rfp.trainingnet.com 

• www.rht.com.br 

• www.rima.pucsp.br/lista_educacao_a_distancia.htm 

• www.rnp.br/clipping/clipindex.html 

• www.rotorcom.com 

• www.saba.com/english/index.asp 

• www.saemec.gov.br 

• www.satlab.hawaii.edu/space/hawaii/qform.html 

• www.sc.senac.br/ead/index.htm 

• www.scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/jite.html 

• www.scholars.com 

• www.scholastic.com 

• www.sead.ufrj.br/cursos.html 

• www.server.cfch.ufrj.br/sead/apresent.html 

• www.shrm.org 

• www.staffs.ac.uk/COSE 

http://www.prz.tu-berlin.de/~taz/
http://pub.savvy.com/
http://www.pwpl.com/
http://quest.arc.nasa.gov/interactive.html
http://www.questionmark.com/home.htm
http://www.quisic.com/home
http://www.quizstudio.com/
http://www.redeglobo.com.br/
http://www.regents.edu/
http://www.revistaconecta.com/
http://www.rfp.trainingnet.com/
http://www.rht.com.br/
http://www.rotorcom.com/
http://www.saba.com/english/index.asp
http://www.saemec.gov.br/
http://www.satlab.hawaii.edu/space/hawaii/qform.html
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/jite.html
http://www.scholars.com/
http://www.scholastic.com/
http://www.shrm.org/
http://www.staffs.ac.uk/COSE
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• www.state.wi.us/0/agencies/dpi/www/statelib.html 

• www.student.dei.uc.pt/~cma 

• www.student.dei.uc.pt/~pandrade/sf 

• www.superschoolsoftware.com/Home.html 

• www.sys.uea.ac.uk/Research/ResGroups/TLTP/spread.htm 

• www.tcm.com/trdev 

• www.teachingtech.com/pcu.htm 

• www.techweb.cmp.com/cw/cwi 

• www.techweb.cmp.com/iw/613 

• www.telecurso2000.org.br 

• www.test.com 

• www.testprep.com 

• www.thinkwave.com 

• www.tile.net/tile/listserv/index.html 

• www.timaster.com.br/revista/artigos/main_artigo.asp?codigo=142 

• www.timaster.com.br/revista/artigos/main_artigo.asp?codigo=338 

• www.timaster.com.br/revista/artigos/main_artigo.asp?codigo=38 

• www.timaster.com.br/revista/artigos/main_artigo.asp?codigo=390 

• www.timaster.com.br/revista/colunistas/ler_colunas_emp.asp?cod=253&pag=2 

• www.timaster.com.br/revista/colunistas/ler_colunas_emp.asp?cod=411 

• www.timaster.com.br/revista/materias/main_materia.asp?codigo=183 

• www.topclass.com 

• www.tracerloock.com 

• www.trainingbroker.com 

• www.traininguniversity.com 

• www.train-net.co.uk/it 

• www.trainseek.com 

• www.uc.pt/Timor/TimorNet.html 

• www.ufpr.br 

• www.ultranet.com/~brol/netvisit.html 

• www.unext.com/homepage.asp 

• www.unirede.br/cursoTVEscola/index.htm 

http://www.state.wi.us/0/agencies/dpi/www/statelib.html
http://www.superschoolsoftware.com/Home.html
http://www.sys.uea.ac.uk/Research/ResGroups/TLTP/spread.htm
http://www.teachingtech.com/pcu.htm
http://techweb.cmp.com/cw/cwi/
http://techweb.cmp.com/iw/613/
http://www.test.com/
http://www.testprep.com/
http://www.thinkwave.com/
http://www.topclass.com/
http://www.tracerloock.com/
http://www.trainingbroker.com/
http://www.traininguniversity.com/
http://www.train-net.co.uk/it/
http://www.trainseek.com/
http://www.uc.pt/Timor/TimorNet.html
http://www.ultranet.com/~brol/netvisit.html
http://www.unext.com/homepage.asp
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• www.universidadevirtual.br/univirco_index.htm 

• www.unoescjba.rct-sc.br/~hack/publicacoes/texto3.htm 

• www.uol.com 

• www.uol.com.br/albmesq/artigos/editor19.txt  em 16.04.2001 

• www.uol.com.br/novaescola 

• www.uvb.br 

• www.uwex.edu/disted/qde/factors.html 

• www.vdl.ufc.br/aulanet/ufcvirtual_cursos.htm 

• www.virtual.epm.br/cursos/desastre/entrada.htm 

• www.virtual-languages.com/index_port.html 

• www.vistainc.com 

• www.vlearning.com 

• www.vlei.com 

• www.vocaltec.com 

• www.vrx.net/aar 

• www.wbtsystems.com 

• www.webassessor.com 

• www.webct.com/ 

• www.webschool.com.br/cursos/imaginologia/index.htm 

• www.workplacetraining.com 

• www.yahoo.com/Reference/Libraries/University_Libraries 

• www.yomiuri.co.jp/ Jornal YOMIURI SHIMBUN (Japão) 

• www2.cnn.com/index.html Central de notícias CNN (USA) 

• www4.prossiga.br/edistancia/asp/SaidaPesq.asp?cod=26 

• www-dw.gmd.de/deutsch/ Deutsche Welle TV Agência (Alemanha) 

• www-dw.gmd.de/sz/ Jornal SÜDDEUTSCHE (Alemanha) 

http://www.uol.com/
http://www.uol.com.br/albmesq/artigos/editor19.txt
http://www.uol.com.br/novaescola/
http://www.vistainc.com/
http://www.vlearning.com/
http://www.vlei.com/
http://www.vrx.net/aar/
http://www.wbtsystems.com/
http://www.webassessor.com/
http://www.webct.com/
http://www.workplacetraining.com/
http://www.yahoo.com/Reference/Libraries/University_Libraries/
http://www.yomiuri.co.jp/
http://www2.cnn.com/index.html
http://www-dw.gmd.de/deutsch/
http://www-dw.gmd.de/sz/
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ANEXO – 4 
 

“Links” Para Educação a Distância 

 

• Aperfeiçoamento do Ensino de Disciplinas do Departamento de Engenharia Eletrônica 

através do Uso da Internet. Escola Politécnica da USP - POLI 

• Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED 

• Association for Educational Communications and Technology - AECT 

• AulaNet. Laboratório de Engenharia de Software - LES. Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro - PUC-RJ 

• Capacitação em Educação a Distância 

• Capacitação On-line para Autoformação Continuada de Educadores 

• Catho e-learning 

• Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB  

• Centro de S.A.B.E.R. - Curso on-line 

• Centro de Tecnologia em Educação a Distância - CTEAD. Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial - SENAC/MG 

• Comitê Gestor Internet Brasil. GT EaD - Grupo Temático em Ensino a Distância 

• Congresso Internacional de Educação a Distância (São Paulo:2000) 

• Construção de Cursos na Internet 

• Coordenação de Educação a Distância - CEAD. Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro - PUC-Rio 

• Curso de Aperfeiçoamento Gestão em Saúde 

• Cursos - UNIFESP Virtual 

• Cursos a distância da UFRJ 

• Cursos. Núcleo de Ensino a Distância Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

• Distance Education Professional Development Program - DEPD. University of Winsconsin 

Extension 

• Educação a Distância. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP 

• Educação Superior a Distância 

• Educare Cursos Online 

• Edutecnet - Eventos 

• EduTecNet: Rede de Tecnologia na Educação 

http://www.lsi.usp.br/~dgarcia/projeto/
http://www.lsi.usp.br/~dgarcia/projeto/
http://www.abed.org.br/
http://www.aect.org/
http://www.eduweb.com.br/downnet/index.asp
http://www.eduweb.com.br/downnet/index.asp
http://www.unirede.br/
http://www.educarecursosonline.pro.br/
http://www.ceteb.com.br/
http://www.centrodesaber.com.br/cursonline.htm
http://www.mg.senac.br/ead/default.asp
http://www.mg.senac.br/ead/default.asp
http://www.mat.unb.br/ead/
http://www.abed.org.br/antiga/htdocs/vll_congresso/index.html
http://www.vdl.ufc.br/aulanet/ufcvirtual_cursos.htm
http://www.cead.puc-rio.br/
http://www.cead.puc-rio.br/
http://www.ead-ensp.fiocruz.br/gestaocur.html
http://www.virtual.epm.br/home/prognovo.htm
http://www.sead.ufrj.br/cursos.html
http://ead1.eee.ufmg.br/cursos.html
http://www.uwex.edu/disted/depd/certpro.html
http://www.uwex.edu/disted/depd/certpro.html
http://cogeae.pucsp.br/ead/ead.htm
http://www.mec.gov.br/sesu/educdist.shtm
http://www.edutecnet.com.br/Noticias e Eventos/edevent.htm
http://www.edutecnet.com.br/
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• Ensino a Distância. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/SC 

• EscolaNet 

• Especialização em Educação a Distância 

• Especialização em Gestão da Qualidade 

• European Schoolnet 

• Eventos da Associação Brasileira de Ensino a Distância 

• Formação de Comunidades Virtuais de Aprendizagem 

• Formação de Professores em EAD - Sub Projeto TECLEC. Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - UFRS 

• Formação em Educação a Distância 

• Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FAEPE. Universidade Federal de 

Lavras - UFLA 

• Gerenciamento de Redes de Computadores 

• HSM-Education 

• I Curso de Educação a Distância - FaE / UFMG 

• Interativa: comunicação e informação para uma nova era 

• Introdução a Educação Online 

• Mídias Integradas em Educação a Distância 

• Núcleo Comunicação e Educação - NCE 

• Núcleo de Educação a Distância - NEAD 

• Núcleo de Educação Continuada a Distância-NECAD 

• Núcleo de Pesquisa e Projetos em Educação a Distância - NUPPEAD. Universidade 

Salvador - UNIFACS 

• O portal do Ensino a Distancia- OPENUFLA 

• OnLine Learning (Ensino a Distância) 

• Open University "Internacional" I.V.N. - Paraguay 

• OSSHE Distance Education Policy Framework. Oregon State System of Higher Education 

(OSSHE): distance learning 

• PCM-WEB – TAD 

• Preparação de Professores Autores e Tutores para Educação a Distância 

• Programa de Educação a Distância Aragón-LASPAU 

• Programa de Formação de Educadores para o Terceiro Milênio  

http://www.sc.senac.br/ead/index.htm
http://www.escolanet.com.br/
http://www.catolicavirtual.br/siteext/port/Catolica/dited/ead.htm
http://www.gq-ead.ceppad.ufpr.br/
http://www.eun.org/eun.org2/eun/pt/index.html
http://www.abed.org.br/eventos.htm
http://www.vdl.ufc.br/aulanet/ufcvirtual_cursos.htm
http://penta.ufrgs.br/edu/telelab/teclec/
http://penta.ufrgs.br/edu/telelab/teclec/
http://www.unirede.br/ead.html
http://www.ufla.br/faepe/
http://www.ufla.br/faepe/
http://redes.ucpel.tche.br/ensino/070020.html
http://www.fae.ufmg.br/catedra/Principal.htm
http://www.biblio.ufpe.br/interativa/index.htm
http://www.aquifolium.com.br/educacional/ieol/
http://www.ufpr.br/
http://www.eca.usp.br/nucleos/nce/indexant.htm
http://www.nead.ufpr.br/
http://www.proex.ufu.br/necad/index.html
http://www.nuppead.unifacs.br/
http://www.nuppead.unifacs.br/
http://www.openufla.com.br/
http://www.edutecnet.com.br/Cursos/edonline.htm
http://www.newuniversity.com.br/
http://www.osshe.edu/dist-learn/dist-pol.htm
http://www.osshe.edu/dist-learn/dist-pol.htm
http://www.uvb.br/
http://www.laspau.harvard.edu/aragonport.htm
http://www.geocities.com/Area51/Labyrinth/9189/index.htm
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• Projeto Menphis.Universidade de Santa Cruz do Sul-UNISC 

• PUCSP - Projeto RIMA - EAD 

• PUCSP-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

• Quality distance education (QDE) : lessons learned. University of Winsconsin 

• Seminário Internacional Percursos e Recursos: as TIC na Escola (Setúbal:2000) 

• Simulação de Desastre via Internet 

• Sistema de Educação a Distância - SEAD. Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

• SPPNET - Digital Learning 

• Tecnologia de Ensino a Distância via Internet 

• Telecurso 2000 

• TV na Escola e os Desafios de Hoje 

• Ultra-Sonografia Básica 

• UNIREDE 

• Universidade Federal de Minas Gerais 

• Universidade Federal do Ceará 

• Universidade Federal do Ceará Virtual 

• Universidade Federal do Paraná 

• Universidade Virtual Brasileira 

• Universidade Virtual do Centro-Oeste - UniVirCO 

• Universidade Virtual Pública do Brasil – Unirede 

• Virtual Languages 

• Vivência em Educação a Distância 

• Web-aula 

• Web School 

• Workshop Sobre Educação em Computação(Fortaleza:2001) 

http://menphis.unisc.br/
http://rima.pucsp.br/lista_educacao_a_distancia.htm
http://www.uwex.edu/disted/qde/factors.html
http://www.ese.ips.pt/nonio/encontros/encontro2000/conferencia.htm
http://www.virtual.epm.br/cursos/desastre/entrada.htm
http://server.cfch.ufrj.br/sead/apresent.html
http://www.sppnet.com.br/
http://ead1.eee.ufmg.br/tecead/
http://www.telecurso2000.org.br/
http://www.unirede.br/cursoTVEscola/index.htm
http://www.webschool.com.br/cursos/imaginologia/index.htm
http://www.unirede.br/
http://www.vdl.ufc.br/aulanet/ufcvirtual_cursos.htm
http://www.universidadevirtual.br/univirco_index.htm
http://www.virtual-languages.com/index_port.html
http://www.nave.pucsp.br/cursos.htm
http://www.webschool.com.br/
http://www.lia.ufc.br/sbc2001/eventos/wei.html
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ANEXO – 5 
 

Sistema de Treinamento a Distância para manutenção PCM-WEB 

Organogramas de operação: 

Conectar a
internet

Digitar
URL

Índices das aulas Estudo de Caso

Tópicos da aula Mensagem do Professor

Selecionar
módulo aula

Digitar nome
Login/senha

Visitante Aluno

Apresentação Professor

Cursos Inscrição

Notícias Ajuda

Alternativa

Serviço
do curso

Sair do
Sistema

CURSO PCM-WEB

D iagram a de blocos PC M -W E B
C N PM an A ST R EIN

 

enviar
email

Visualizar
apresentações

Visualizar textos
adidionais

Formulário
de respostas

Atividades do
tópico de aula

Selecionar
links adicionais

Visualizar
Slides

Visualizar
URL

Escolher
links

Imprimir
conteúdo

Artigos para
download

Selecionar
biblioteca

Visualizar
respostas

Enviar
formulário

Preencher
formulário

Fazer uma
pergunta

Selecionar
dúvudas

Visualizar
conceitos

Visualizar
análise

Selecionar
avaliação

Enviar
formulário

Preencher
formulário

Selecionar
formulário

Visualizar
escolha

Decidir entre
estudo de caso

e atividade

Selecionar
atividades

Aula PCM-WEB

Diagrama de blocos 
das aulas PCM-WEB
CNPMan ASTREIN
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ANEXO – 6 

Telas do sistema: 
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ANEXO – 7 
 

Sistema de Avaliação do treinamento a distância para manutenção PCM-WEB 

 

A avaliação do tópico é importante para a verificação do nível de satisfação do 
profissional, revertendo-se para o aprimoramento do programa e do curso como um todo. 
Solicita-se a avaliação, marcando com um “X” a resposta mais adequada a cada item. 

5 ÓTIMO 
4 MUITO BOM 
3 BOM 
2 REGULAR 
1 INSUFICIENTE 

 CONCEITO
I – ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE WEB 1 2 3 4 5
1.1 Apresentação geral das páginas do curso (1ª pesquisa)      
1.2 Facilidade de navegação e variedade dos procedimentos de interação      
1.3 Acompanhamento dos tutores do curso      
1.4 Adequação da bibliografia indicada, download, softwares, tutoriais      
1.5 Qualidade dos recursos utilizados e disponibilizados      
1.6 Adequação do tempo gasto na rede (on line)      
1.7 Adequação do tempo gasto fora da rede (off line)      
II – TRATAMENTO DOS CONTEÚDOS 1 2 3 4 5
2.1 Coerência dos objetivos do programa com o conteúdo apresentado      
2.2 Nível de atualização do conteúdo      
2.3 Nível de aprofundamento do conteúdo      
2.4 Pertinência do conteúdo para as suas necessidades profissionais      
2.5 Adequação do conteúdo teórico com a aplicação no trabalho prático      
2.6 Indicação de bibliografia para consulta      
2.7 Relação entre o conteúdo e seu aproveitamento      
2.8 Facilidade de navegação do tópico no ambiente WEB      
III – ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 1 2 3 4 5
3.1 Utilização adequada dos recursos didáticos ao ambiente WEB      
3.2 Interação com os tutores e monitores      
3.3 Qualidade dos recursos para motivação e compreensão do conteúdo      
3.4 Objetividade e clareza na apresentação do conteúdo      
3.5 Atendimento individualizado      
3.6 Esclarecimento de dúvidas      
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IV – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 1 2 3 4 5
4.1 Nível de exigência do tópico      
4.2 Nível de aproveitamento individual no tópico      
4.3 Nível de adaptação ao novo ambiente de ensino (Internet)      
4.4 Participação nas tarefas do curso      
4.5 Forma de avaliação pela atividade por tema      
4.6 Forma de avaliação para o trabalho prático      
4.7 Tempo exigido para estudo na rede (on line)      
4.8 Tempo exigido para realização das atividades      
4.9 Tempo exigido para realização do trabalho prático      
V – Indique e comente as limitações e as dificuldades que você encontrou 

 
 
 
 
 
 
 

VI – Faça sua crítica e dê sugestões para melhorar o tópico e o curso 
Pontos Positivos: 
 
 
 
Pontos Negativos: 
 
 
 
Melhorar: 
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