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Não é de hoje que as empresas brasileiras vêm implantando sistemas de treinamento e 
desenvolvimento pela Internet (e-learning). Acontece que, como ocorre com qualquer aplicação 
sem fio, essa ferramenta tecnológica ainda é vista como uma espécie de caixa-preta pela maior 
parte das organizações. Pouquíssimas, na verdade, possuem sistemas estruturados de e-learning. 
“O uso dessa tecnologia como recurso para treinamento e ensino a distância ainda está 
amadurecendo no Brasil”, diz a gerente de implementação de e-learning da Norsul Treinamento e 
Educação, Fátima Cristina Nóbrega da Silva. “Muitas companhias já passaram por experiências 
piloto, e só agora começam a implementar para valer seus programas de treinamento a 
distância.”  

Os especialistas apontam inúmeras vantagens na adoção do e-learning. As principais são a 
redução de custos e o aumento da produtividade -- que reside, sobretudo, na capacidade de 
chegar ao mesmo tempo a um número quase ilimitado de pessoas. Fátima ressalta, no entanto, a 
importância de vincular os programas virtuais de treinamento às estratégias de negócio da 
empresa. Caso contrário, a experiência certamente será frustrante. Eis algumas recomendações 
de Fátima para não deixar seu programa de e-learning ir para o ralo.  

Pense bem - Avalie se adotar o e-learning é mesmo a melhor solução para sua empresa. Alguns 
conteúdos, como aqueles voltados para sistemas, por exemplos, são facilmente implementados 
via Internet. Outros, mais direcionados para o treinamento comportamental, em geral precisam 
de um planejamento de conteúdo mais minucioso. Também há casos em que o melhor é 
promover treinamentos que contemplem aulas a distância e aulas presenciais.  

Custos: tenha-os sempre em mente – A redução de custos com treinamento é válida quando a 
implementação do e-learning acontece em larga escala. Quando o conteúdo já está pronto, ele 
pode ser repassado para todas as filiais da empresa, sem custos adicionais. A implementação do 
programa, no entanto, envolve investimentos em sistemas e servidores, por exemplo. “A 
aplicação do e-learning é barata, mas, por envolver tecnologia, sua implementação pode sair 
caro”, avisa Fátima.  

Escolha o parceiro certo – Ninguém consegue implementar um programa de e-learning sozinho, 
acredite. Para tanto, é fundamental trabalhar em parceria. Uma boa maneira de escolher o 
parceiro certo é conhecê-lo antes. Convide alguns fornecedores para apresentarem seus produtos 
e serviços -- e selecione pelo menos três. Peça a eles para promover cursos sobre como usar a 
ferramenta, testar os sistemas, e preste atenção aos padrões tecnológicos que utilizam. Sistemas 
proprietários não costumam ser uma boa idéia. Os padrões usados precisam ter compatibilidade 
entre si e, principalmente, com o seu sistema.  

Conheça os sistemas – Confira se o sistema de gerenciamento do programa fornece todas as 
informações que você precisa. Veja também se os modelos de avaliação e os relatórios oferecidos 
suprem suas necessidades. Um bom programa de e-learning oferece facilidades nesse quesitos e, 
ainda, ajuda a monitorar e rastrear o tempo despendido pelo funcionário com o estudo.  

Personalize o programa – Nem sempre o que é bom para determinada companhia é bom para a 
sua. Ao escolher um programa de e-learning, antes de mais nada é preciso respeitar as políticas e 
a cultura da organização. Portanto, trate de customizá-lo ao máximo. “Alguns recursos são 
capazes de apontar as necessidades de conhecimento de cada aluno”, diz Fátima.  

Desperte a atenção – Para prender a atenção do usuário, a utilização de recursos como áudio e 
vídeo pode ser interessante, principalmente no início do curso.  



Mas o processo não deve se restringir a isso. Para ser atraente de verdade o conteúdo precisa 
apresentar situações do cotidiano, que permitam uma melhor interação com o aluno. O conteúdo 
inte-rativo deve apresentar situações em que o profissional possa experimentar, errar, tomar 
decisões e -- por que não? -- até se divertir.  

Conte com eles – A experiência tem mostrado que os programas de e-learning que contam com o 
apoio de tutores e monitores são os mais eficazes. O tutor é o especialista responsável pelo 
conteúdo do curso, o professor. Já o monitor é quem coordena a logística do treinamento, dá 
suporte ao usuário e incentiva os alunos a participar. Com eles é criada uma rede muito mais 
sólida entre os intregrantes. Já o suporte técnico deve existir sempre.  

Espalhe a notícia – De nada adianta todo o planejamento se o seu programa de e-learning não for 
bem divulgado internamente. Respeitando as práticas de comunicação interna de sua empresa, 
procure informar os funcionários sobre a nova ferramenta e enviar a eles mensagens 
motivadoras.  
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