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Resumo - O artigo propõe uma discussão sobre a utilização das ferramentas de 
gestão  e  sua  influência  na  qualidade  do  ensino  a  distância  corporativa  em 
instituições governamentais.
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Abstract - The article proposes a discussion on the use of management tools and 
its  influence  quality  criteria  in  corporative  distance  education  in  governmental 
institutions.
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Introdução: a transmissão do conhecimento na sociedade em rede

Na sociedade  atual  vive-se  uma nova  ordem sócio-econômica  em cujo 
cerne  encontram-se  as  tecnologias  da  informação,  do  processamento  e  da 
comunicação numa abrangência dinâmica e de inédita proporção global. 

Contextualizando,  tem-se  como  vetor  a  interatividade,  capaz  de  gerar 
novas informações e de traçar rotas por onde o homem poderá pensar, decidir e 
produzir dentro de um sistema. Assim, a informação passa a ser considerada um 
processo  e  não  um elemento,  podendo  ser  gerada,  armazenada,  recuperada, 
trabalhada e disseminada, revolucionando dessa maneira, nossa forma de pensar 
e agir. [1] 

O Advento do EaD  e o surgimento das universidades corporativas

Com  o  surgimento  de  recursos  extraordinários  que  potencializaram  e 
disseminaram toda essa interatividade informacional, o ensino a distância tomou 
novo fôlego, ganhou um maior impulso, permeou-se nas diversas ramificações da 
transmissão  do  conhecimento,  aumentando  dessa  maneira,  a  área  de  sua 
abrangência.  Justaposto  ao  aumento  quantitativo  de  grande  relevância,  cabe 
também  uma  análise  das  mudanças  qualitativas  da  expansão  do  EaD.  Um 
exemplo  disso é  a  alteração de participação das  diferentes  faixas etárias  nas 



demandas educacionais.  A faixa de alunos de 18 a 24 anos que há vinte anos 
respondia  por  80%  do  mercado  da  educação,  hoje  representa  apenas  56% 
daqueles  que  buscam  obter  educação  superior.  Estima-se  que  o  adulto 
profissional  (44%  do  mercado  educacional)  deverá  ser  o  segmento  de  maior 
crescimento do mercado de educação de nível superior no século XXI. [2]

Para  manterem-se  competitivas,  as  organizações  estão  realizando 
mudanças sistematicamente. Diante desse fato e na expectativa de se atingirem 
índices  aceitáveis  de  eficiência,  abriu-se  caminho  para  uma nova e  poderosa 
proposta:  a  organização orientada para o aprendizado,  cujo  conceito  chega a 
evoluir  ao  que  se  denomina  Universidade  Corporativa.  Com  universidade 
corporativa ou não, o EaD assume nesse caso, o modelo de e-learning, tornando-
se uma das principais soluções para o treinamento e a aprendizagem, além de 
funcionar como ferramenta de difusão e compartilhamento de conhecimentos em 
pontos  geograficamente  dispersos,  atendendo  à  perspectiva  “aprendizado”  do 
BSC.  Diante  desses  fatos  pode-se  afirmar  que  a  teoria  da  organização  que 
aprende vem a colaborar, de maneira considerável, com uma das perspectivas do 
planejamento estratégico. 

As ferramentas de gestão

Dentre muitos processos de controle da qualidade e medição de processos 
utilizados na atualidade, destacamos o  Balanced Scorecard-  Mapa Estratégico. 
Trata-se de uma forma metodológica de construir  e apresentar  o  processo de 
criação de valor, alinhando os ativos intangíveis à estratégia da organização, com 
as prontidões do capital humano e com a informação organizacional. [3]

As  organizações,  para  se  manterem  competitivas,  dependem  cada  vez 
mais  das habilidades,  competências e conhecimento dos indivíduos que delas 
fazem  parte,  já  o  aprendizado  organizacional  é  um  dos  caminhos  para  a 
mensuração e atuação sinérgica da criação de valor, através do capital humano, 
do capital organizacional e do capital informacional. 

Tal percepção despertou a necessidade de se gerenciar o conhecimento 
existente na organização, assim como qualquer outro bem tangível.

A organização que aprende

As organizações que usam práticas coletivas de aprendizagem estão bem 
preparadas  para  progredir  no  futuro,  porque  serão  capazes  de  desenvolver 
qualquer habilidade necessária para ter êxito. Em outras palavras, a capacidade 
de lucros e benefícios de qualquer organização está relacionada diretamente com 
a sua habilidade e capacidade de aprender coisas novas. 

Pode-se  deduzir  que  no  futuro,  as  organizações  de  sucesso  serão  as 
organizações inteligentes,  ou seja,  que utilizarão a experiência  coletiva,  assim 
como  as  capacidades  e  os  talentos  individuais  para  aprender  a  ter  êxito  em 
equipe.  O  aprendizado  deixará  de  ser  uma  parte  específica  da  carreira 
profissional  de uma pessoa, tornando-se um novo modo de vida, em contínua 
evolução.  Para  as  organizações  inteligentes,  a  atividade  do  aprendizado  será 
essencial para o sucesso. [4] 

A reorganização das tarefas em processos ocorrem com a necessidade de 
da busca de modelos estruturais mais flexíveis, onde a responsabilidade passou a 
ser  uma  atribuição  das  equipes  de  trabalho  e  dos  grupos  funcionais  em 



detrimento  das  funções  dos  gerentes.[5]  Em  consequência,  a  capacitação 
funcional  e  o  aprimoramento  das  equipes  de  trabalho  são  fortemente 
influenciados  pela  aprendizagem  organizacional,  que  passa  a  integrar  as 
perspectivas  estratégicas  da  corporação  e  cujos  efeitos  se  manifestam  na 
velocidade com que se integram constuitivamente às mudanças. 

A teoria da organização que aprende recomenda que cada organização 
busque  o  seu  caminho  e  desenvolva  da  melhor  forma  possível  as  suas 
potencialidades, isso pode ser entendido como um contraposição a um possível 
“pragmatismo imediatista” do BSC, com seus modelos pré-concebidos, no entanto 
não  o  é.  O  que  se  revela,  no  discurso  da  organização  que  aprende,   é  a 
desconstrução  de modelos, fato esse essencial para podermos nos ater às cinco 
disciplinas essenciais para sua utilização: domínio pessoal, modelo mental, visão 
compartilhada, aprendizagem em equipe e pensamento sistêmico. Devido a suas 
características, a organização precisa de flexibilidade para atender, de maneira 
inteligente às necessidades do mercado. Se por um lado o BSC é considerado 
uma metodologia, as cinco disciplinas podem ser entendidas como  uma filosofia. 
Uma não interfere na outra e sua coexistência pode ser extremamente saudável à 
vida da organização.

Sistema  de  Excelência  do  Exército  Brasileiro  e  o  EaD no   3º  Centro  de 
Telemática de Área- 3º CTA

O  Exército  Brasileiro,  dentre  outros  órgãos,  aderiu  ao  Programa  de 
Excelência do Governo Federal, visando aplicar, onde possível, os fundamentos 
basilares de uma administração pública transparente e eficiente. Desenvolveu um 
sistema  próprio,  o  Sistema  de  Excelência  do  Exército  Brasileiro  (SE-EB),  já 
disseminado e implantado em quase todas as Unidades Militares [6].

A  burocracia,  considera  que  a  organização  funciona,  por  um  lado, 
impermeável  e,  por  outro,  controlador  do  ambiente  externo.  Na  organização 
Exército Brasileiro, tipicamente tida como rígida e burocrática [7], ocorre que em 
diversos  setores,  principalmente  os  operacionais  (unidades  de  tropa), 
naturalmente possuem mais características de sistema fechado; e na medida em 
que se sobe a níveis mais elevados da administração ou gerência, as influências 
externas passam a ser maiores, até que as fronteiras da organização tornam-se 
indistintas, característica de sistemas abertos. 

O 3º Centro de Telemática de Área, sediado em São Paulo – SP é uma 
unidade do Exército subordinada à Diretoria de Ciência e Tecnologia, promovendo 
treinamentos em EaD na área de Tecnologia da Informação a  militares por meio 
do Portal de Ensino do Exército. Participa do Sistema de Excelência Gerencial  do 
Exército,  é  referência   de  gestão  perante  os  outros  órgãos  semelhantes 
espalhados pelo Brasil e anseia constantemente aprimorar  a qualidade de seu 
produto: o  apoio em telemática, buscando aliar as ferramentas estratégicas de 
gestão,  tornar-se  uma  organização  aprendente,  para  poder  adequar-se  às 
mudanças  repentinas,  em especial  ao  mundo  da  Tecnologia  da  Informação  e 
Comunicação  –TIC.  Por  não  ter  a  característica  de  unidade  de  tropa 
(teoricamente mais fechada à inovação), possui certa “autonomia” em procurar 
suas  próprias  soluções  para  desempenhar   suas  missões  da  melhor  maneira 
possível, contando com apoio do seu escalão superior. 



Metodologia

A metodologia  utilizada  para  a  verificação  da  qualidade  dos  cursos  na 
modalidade  à  distância  se  dará  com uma Pesquisa-Ação  [8],  utilizando-se  da 
pesquisa  qualitativa,  dos  conceitos  de  organizações  aprendentes,  das 
ferramentas de gestão. Partirá, inicialmente, dos trabalhos já realizados no 3º CTA 
e  no  Centro  Paula  Souza,  norteados  pelos  indicadores  de  qualidade  do 
MEC/SED, além de outros modelos.

Parecer conclusivo

O 3º  Centro  de  Telemática  de  Área  é  uma organização  propícia  para  a 
aplicação dos conhecimentos aqui elencados, um laboratório natural, dotado de 
capitais humano e intelectual suficientes ao trabalho da Pesquisa- Ação. Trabalha 
sob um sistema regimental consolidado, mas por sua natureza tecnológica, está 
permanentemente aberto à inovação, em especial na área de TI e está alinhado 
com a política de excelência da gestão do Exército e do Governo Federal. 

O  Ensino  a  Distância  é  uma  forma  de  melhorar  o  treinamento  nas 
instituições governamentais, contribuindo para a redução dos custos operacionais 
de  treinamento  de  funcionários,  possibilitando  a  aprendizagem,  o 
desenvolvimento  profissional  e  pessoal  no  local  de  trabalho,  resultando  em 
vantagens competitivas e de efeito multiplicador. 
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