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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Considerando a educação um instrumento de desenvolvimento e capacitação 

profissional, na era do conhecimento a formação acadêmica torna-se rapidamente insuficiente 

quando se é necessário adquirir novas habilidades e competências.  Tendências apontam para o 

ensino a distância (EAD) como a mais democrática modalidade de educação, pois se utiliza de 

tecnologias de comunicação e informação transpondo os obstáculos à conquista do 

conhecimento, sendo a mais nova forma de reavaliação do capital intelectual. OBJETIVO: 

Demonstra-se como o uso da modalidade de ensino a distância pode contribuir para a formação e 

capacitação de profissionais em consonância com as necessidades da empresa, além de otimizar 

custos com logísticas de treinamento, promove a gestão de ensino dinâmico e interativo, 

contribuindo para um ensino de qualidade.  METODOLOGIA: Este estudo está embasado no 

desenvolvimento de pesquisas bibliográfica fundamentadas em conceitos teóricos afim de obter 

uma base para a pesquisa exploratória, que a partir de  um questionário estruturado busca-se 

conhecer a efetividade do ensino a distância-se em uma empresa situada na cidade de Monte 

Carmelo (MG). Desta forma objetiva-se proporcionar maior familiaridade com o seguinte 

questionamento que este estudo pretende responder: será a educação a distância uma forma 

didática nas empresas capaz de tornar os profissionais cada vez mais capacitados conforme suas 

necessidades? RESULTADOS: Mediante estudos realizados tem-se se como premissa a 

confirmação da hipótese de que a modalidade de ensino a distância propicia benefícios mútuos, 

ou seja para a empresa e também para o seu colaborador. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com o 

avanço tecnológico é bastante propício que as empresas busquem procedimentos inovadores, 

propiciando melhorias em amplos sentidos, dentre eles está a capacitação de seus colaboradores 

de maneira interativa, dinâmica e econômica, tornando as empresas mais aptas e velozes para o 

atendimento às necessidades dos clientes. 
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