
TREINAMENTO

PROFESSOR
Cursos online
podem ser feitos
sem sair da
empresa, com
redução de custos
em treinamento
de no mínimo 40%

POR VIVIANE MAIA

S
ão 6 horas da manhã e você
já está no aeroporto com des-
tino a São Paulo. Às 8 horas,
começa o curso sobre lide-

rança que, há meses, almeja fazer.
Depois de uma longa espera, você fi-
nalmente conseguiu tempo na agen-
da e vai assistir àquela aula tão so-
nhada, com um dos principais espe-
cialistas no assunto. Mas, durante a
aula, toca o celular e os problemas
da empresa parecem se multiplicar,
só porque você não está por perto
para resolver. Pipocam preocupações
no pensamento e, claro, não há
quem consiga se concentrar no que
o professor está falando. Resultado:
você não aproveitou o curso e nem
conseguiu desatar os nós da empre-
sa naquele dia.

Se serve de consolo, você não é o
único a viver situações assim. Mas
há remédio para esse mal: pode-se
reciclar conhecimentos e fazer cur-
sos de treinamento sem sair da em-
presa. Ou melhor, sem sair da mesa
de trabalho. Basta ter um computa-
dor ligado à internet em alta veloci-
dade (banda larga) e adquirir um
curso online ou e-learning, como o
processo é chamado internacional-
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mente. Na prática, o curso permite
que você escolha o horário mais ade-
quado para estudar, respeitando seu
ritmo e sua agenda. Em geral, o cur-
so conta com uma apostila digital e
as dúvidas são esclarecidas com os
professores por e-mail, ou pode-se
recorrer a uma sala de bate-papo em
tempo real. Há recursos de interati-
vidade, como exercícios e provas on-
line, e, ao final, o aluno está apto a
receber um certificado de conclusão.

Além de sua reciclagem, as aulas
realizadas à distância podem funcio-
nar como uma boa opção para trei-
nar seus funcionários. Dependendo
da localidade onde se encontra sua
empresa, as ofertas de cursos dispo-
níveis são insuficientes e o e-lear-
ning cria novas possibilidades. Hoje
em dia, há centenas de opções de
cursos online nas áreas de marke-

ting, gestão de negócios, vendas, es-
tratégia e até como usar melhor o
editor de texto ou a planilha de cál-
culo (confira o quadro Canudo digi-
tal, na pág. 62). Quer mais?

Para o usuário corporativo, uma
das principais vantagens dos cursos
à distância é a redução de custos:
40% a menos, no mínimo, se compa-
rado com os gastos em viagens, hos-
pedagens e traslados de táxi, de
acordo com o americano Elliot Ma-
sie, um dos gurus do e-learning, pre-
sidente do Masie Center, instituto
dedicado ao estudo do assunto nos
Estados Unidos. "A competição >
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acirrada e as radicais mudanças das
preferências do consumidor obrigam
o empreendedor e seus funcionários
a uma permanente reciclagem", afir-
ma Masie, em entrevista exclusiva à
Pequenas Empresas & Grandes Ne-
gócios. "Por que, então, não apro-
veitar tudo o que a ferramenta ofe-
rece? Principal-
mente, gastar
pouco?", diz.

Além da redu-
ção de custos, o
que faz a deman-
da por cursos onli-
ne crescer é a popularização da inter-
net em banda larga, que hoje oferece
conexões mais estáveis e rápidas a
preços acessíveis. Para se ter uma
idéia, o número de empresas que uti-
lizam esse meio como um caminho de
capacitação de seus funcionários tem
crescido de forma exponencial, prin-
cipalmente em São Paulo, que lidera
o ranking com 50% das companhias
que divulgam esse benefício e que es-

tão cadastradas no e-Learning Brasil,
um dos portais dedicados ao tema.

Os dados divulgados pelo portal
mostram que, de 1999 até o primeiro
semestre de 2005, 540 empresas uti-
lizaram essa modalidade de aprendi-
zado. Mais de 2 milhões de pessoas já
participaram desses treinamentos no

país. No portal do
Sebrae, entidade
de apoio à micro e
pequena empresa,
só no primeiro se-
mestre, cerca de
100.000 pessoas

receberam o treinamento online.
Para Mirela Malvestite, gerente da

unidade de capacitação empresarial
da entidade, a estimativa é de que o
número de treinados chegue a
200.000 até o fim do ano. Segundo
ela, um quarto das pessoas que pro-
curam os cursos são empreendedores
querendo aperfeiçoar seus conheci-
mentos em gestão empresarial e, de-
pois da primeira experiência, levam

seus funcionários para o treinamento
online. O restante dos treinados pelo
Sebrae é composto por aspirantes a
empresários.

Para Carlos Longo, diretor-executi-
vo da FGV Online, programa de edu-
cação à distância da Fundação Getu-
lio Vargas, em um primeiro momento,
os empresários procuram aperfeiçoar
suas habilidades a partir de um curso
online, mas esperam obter ferramen-
tas que permitam aumentar a receita,
atender melhor seus clientes, reduzir
tempos e ciclos para o lançamento de
novos produtos, entre outros benefí-
cios para a empresa. "Para o funcio-
nário, o curso online pode proporcio-
nar uma maior satisfação e mais mo-
tivação para desempenhar suas tare-
fas", afirma o diretor-executivo.

Rogério Leme, proprietário da Ân-
cora RH Informática, empresa de de-
senvolvimento de software para a área
de recursos humanos, procurava mo-
tivar e aperfeiçoar as habilidades de
seus funcionários sem investir muito.
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"A empresa é pequena e te-
nho que otimizar os recur-
sos", diz Leme. Como a prá-
tica de treinar é freqüente na
empresa, Leme decidiu testar
o e-learning e adotou o siste-
ma há um ano. Ele investe
cerca de 30.000 reais anuais
em treinamento e destina
20% para a educação à dis-
tância, atendendo as áreas de
marketing, vendas e tecnolo-
gia. Leme conseguiu uma re-
dução de custos de 70% em
comparação com o método
presencial.

Para estimular a aplicação ^
do conteúdo no dia-a-dia da
empresa, Leme contrata o
curso online e faz um esque-
ma de rodízio entre os funcio-
nários. À medida que as aulas são rea-
lizadas, a pessoa que fez o curso en-
sina o que aprendeu aos demais, co-
mo um agente multiplicador de co-
nhecimento. Além disso, o grupo se
reúne para discutir formas de incor-
porar o aprendizado na prática, tra-
zendo o conteúdo teórico para a rea-
lidade da empresa. "Transformamos
a mesa do escritório em carteira esco-
lar", diz Maíra Stanganelli, auxiliar
comercial da Âncora RH Informática,
que recentemente fez o curso " Como
vender seu produto em 30 segundos".

PROVA DOS NOVES - A discussão
em grupo sobre o tema aprendido nas
aulas online é uma boa idéia para che-
car se o conteúdo está sendo assimila-
do pela equipe. De acordo com uma
pesquisa realizada pela Universidade
Federal de Santa Catarina, as pessoas
que optam pelo ensino à distância con-
seguem reter 20% mais de conheci-
mentos aplicados do que os alunos que
freqüentam algum curso presencial.

Um dos desafios do método é a
comprovação de sua eficácia ou como
medir o aprendizado do aluno. Numa
prova online, pode-se ficar em dúvida
se quem respondeu às questões foi
mesmo o funcionário. De acordo com

Marcos Telles, coordenador de proje-
tos da Associação Brasileira de Edu-
cação à Distância (Abed), recomenda-
se que os empresários façam o papel
de tutores. Cabe ao empresário cobrar
se o curso foi feito e quais foram os re-
sultados. Pode-se, inclusive, pedir in-
formações, fazer perguntas e "testar"
o conhecimento adquirido — até mes-
mo para medir a qualidade do curso
que foi comprado. "A liderança do em-
preendedor tem um papel decisivo no
processo de comprometimento", afir-
ma Telles. Para ajudá-lo nesta emprei-
tada, há portais de treinamento que
oferecem um sistema denominado
Learning Management System (LMS),
que permite a análise das informações,
o rastreamento de dados e a geração
de relatórios sobre o progresso dos par-
ticipantes num curso online.

Os resultados são positivos, mas a
adoção do e-learning não é simples e
requer empenho de sua parte, tanto
quanto de seus funcionários. Aprender
através do método online requer aten-
ção e dedicação. É uma ferramenta di-
ferente daquela a que estamos acostu-
mados, com um professor falando lá na
frente. Quanto mais se usa o e-lear-
ning, mais se acostuma com o método
e maior é o proveito que se tira dele. G

LEME, da Âncora RH Informática: o
funcionário que faz o curso ensina os
colegas e o grupo discute formas de
aplicar a teoria na prática
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