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A globalização e o avanço tecnológico são alguns dos fatores responsáveis pelo volume de 
informações que recebemos. Esta carga de conhecimento é fundamental para a atualização e o 
bom desempenho profissional. Mas como administrar esta recepção de forma a garantirmos a 
retenção de dados necessária. A falta de tempo transforma esta realidade num paradigma a 
ser decifrado. 
 
Além das informações recebidas, é necessário buscar também o aperfeiçoamento técnico, 
sobrecarregando ainda mais o volume de informações. O grande desafio das empresas é 
repassar aos funcionários uma carga maior de informações e treinamento, sem que isto 
prejudique a saúde do profissional e a qualidade dos dados. 
 
O mercado de treinamento brasileiro passa por um processo de aprimoramento técnico. A 
pressão competitiva e a conscientização do aluno derrubaram os "enlatados" e tornaram o 
mercado muito mais criterioso. Por outro lado, as sucessivas crises econômicas levaram à 
exigência adicional de redução de preços em alta escala.  
 
Os consultores se superaram e utilizaram sua capacidade criativa para equacionar boas 
soluções a baixo custo. Cursos de longa e média duração passaram a sofrer acentuadas 
restrições. No mercado de cursos livres, os que tinham conotação exclusivamente "acadêmica" 
foram banidos e em substituição apareceram os estudos de caso. 
 
Amadurecimento e benefícios  
Não bastante, as empresas continuaram pressionando pela redução de custos de estadia e 
logística, estimulando novos métodos de ensino. O treinamento a distância por meios 
eletrônicos é o estágio mais avançado neste amadurecimento e mostra às empresas, agora 
com mais clareza, como é capaz de render benefícios. 
 
Evidente que existem no mercado soluções extremamente ineficazes. A escolha de um 
treinamento on line deve ser ainda mais criteriosa, pois muitas empresas de construção de 
sites acreditaram que eram capazes de montar treinamentos via web, criando programas 
desconexos e conteúdos que denigrem o mercado de e-learning, tanto no aspecto econômico, 
quanto na imagem do serviço. 
 
O processo eficaz da aprendizagem não prescinde da pessoa do instrutor, neste caso "autor". 
O treinamento on line deve ser muito criterioso no conteúdo, autoria e canal de veiculação 
(instituição que comercializa). A monitoria permite um trabalho mais personalizado, correção 
de desvios, feedback e é um fator gerador de motivação. 
 
A auto-instrução é uma ferramenta que não substitui a sala de aula, mas é uma 
complementação imprescindível. A pergunta crucial hoje não deve ser se é necessária a 
adoção do e-learning e sim como adotar o e-learning. Dados no site E-learning Brasil mostram 
que em 1999 somente 5 organizações haviam adotado a ferramenta e hoje 444 usam a 
mesma com freqüência. E diferente do que se achava, os benefícios não são restritos a 
grandes organizações. Pequenos grupos podem se valer dos benefícios através da utilização 
dos portais múltiplos, que abrem inscrições para várias empresas. 
 
Portal da Aberj  
Desde 2000, a Associação e Sindicato dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro (Aberj) lançou 
esta idéia de forma precursora, abrindo em seu portal um espaço para treinamento interativo 
totalmente administrado (LMS). Adesões espontâneas ainda sofrem a restrição cultural, mas 
ainda assim já tivemos mais de mil alunos inscritos nos cinco temas oferecidos - Atendimento 
ao Cliente, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Técnica de Vendas, Grafoscopia e Mercado de 
Capitais. 
 
Lançamos recentemente uma campanha de inclusão no treinamento digital, oferecendo os 
programas a preço de custo para pessoas físicas.  



Futuramente buscaremos parcerias com organizações para levar estes cursos a comunidades 
carentes. Acreditamos no serviço. A tecnologia e o contato com o mundo virtual facilitam o 
desenvolvimento de novas habilidades e estimula o pensamento por outros caminhos, dando 
asas à criatividade.  
 
E-learning não é um modismo. Veio para ficar, como uma ferramenta imprescindível que 
permite obter grande volume de informações em curto espaço de tempo, tirando o nosso 
atraso e subdesenvolvimento. 
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