
Treinamento

Treinamento nunca foi uma pala-
vra tão em voga. Favorece a aquisição
de habilidades e aptidões através da
prática. É instrumento de aperfeiçoa-
mento e de motivação para o público
interno. Nos negócios, pode ser a di-
ferença entre fechar ou não um con-
trato. É visto como um investimento
estratégico e prioritário, adotado por
empresas em processo de mudança
organizacional ou que desejam expan-
dir o seu negócio. Pode ser realizado
por questões gerenciais ou até por
pressões do mercado. Por ser uma
prática recente, seu retorno é difícil
de ser mensurado em termos absolu-
tos, mas quem investe, aprova. Esti-
mula novas idéias, amplia as capaci-
dades produtivas, diminuindo os des-
perdícios e a rotatividade de vagas.

O tipo de programa de educação
profissional que as empresas forne-

cem aos seus colaboradores varia de
acordo com as necessidades do em-
preendimento. Os mais modernos po-
dem achar desnecessário o conceito
de turma como concebido na escola
tradicional, em função da faixa etária
dos alunos, do gênero ou do nível de
conhecimento. Grupos flexíveis, listas
de discussão, chats, comunidades vir-
tuais, pesquisas cooperativas, são al-
gumas das possibilidades de um novo
cenário educacional: flexível, aberto e
interativo. Até o problema do tempo é
superado, já que não é preciso parar
de estudar porque "bateu o sinal". Foi
a introdução da tecnologia que per-
mitiu o respeito ao ritmo de aprendi-
zado de cada aluno.

Mas a avalanche de informação
pode implicar na desorientação dos
alunos. A nova relação com o tempo
pode trazer os riscos da dispersão, es-

pecialmente para profissionais que só
rendem sob pressão. É sempre bom
lembrar que o aluno não vai sair um
especialista no assunto, mas deve ter
condições de travar um diálogo com-
preensivo com parceiros, como clien-
tes e fornecedores.

Entre as formas de pensar o treina-
mento estão os games para empresas,
uma brincadeira séria que é uma ferra-
menta útil para implementar modernas
técnicas de gestão e ensinar ao público
interno as nuances de cada teoria. O
ensino a distância seduziu o mercado
corporativo com a promessa de econo-
mia de tempo e de dinheiro. Outra mo-
dalidade de treinamento é o in com-
pany, que responde às necessidades
específicas das organizações. Por fim,
as certificações elevam as chances de
profissionais e empresas serem bem
sucedidas num mundo conectado.



Sala de aula virtual
Crescimento da educação a distância revela a

importância do conhecimento na era da informação

Economia de tempo e de dinheiro
são palavras que soam como mágica
em qualquer departamento de RH. São
também as principais razões para o e-
learning ser considerada uma das prin-
cipais ferramentas nos processos de
treinamento e desenvolvimento. Inves-
timento nessa modalidade pode ser de
40% a até 60% mais barato que méto-
dos convencionais. Além das vantagens
econômicas, dispensa o deslocamento
dos funcionários para participar dos
cursos e há possibilidade de manter a
freqüência nas aulas, mesmo estando
em viagem. "É possível excluir o tripé
viagens, hospedagem e alimentação para
o aprendizado do funcionário. Isso tem
impacto no custo do programa", diz
César Braga, da Gestum, empresa es-
pecializada em educação corporativa.

Outro benefício é que o e-learning
permite que a informação se transmita
de maneira mais rápida dentro da com-
panhia. "Imagina se uma empresa do
varejo, com 300 pontos-de-venda em
todo o Brasil quiser um curso de gestão
de vendas. Pelos métodos tradicionais, a
visita de loja em loja ia demorar muito
para fechar esse ciclo", diz Braga, que
tem entre os seus clientes, gigantes do
mercado, como Colombo, Renner, HP e
Grupo Randon. No e-learning, os estu-
dantes não necessitam estar presentes fi-
sicamente num local durante o período
de formação, na maioria dos casos utili-
za-se um computador e internet como
ferramenta de estudos.

O conceito existe no Brasil há tem-
pos - basta lembrar o sucesso dos cur-
sos por correspondência -, mas se po-
pularizou no mercado corporativo com
a adoção de tecnologias como chats, vi-
deofones e a própria internet. O ritmo de
crescimento dessa modalidade de apren-
dizado, que começou tímido em meados Andréa: empresa não pode economizar na hora de produzir o conteúdo

dos anos 90, hoje está acelerado e chega
a 40% ao ano, Foi um acréscimo de
1040% desde o ano 2000 e estima-se que
em 2010 as corporações brasileiras vão
gastar cerca de R$ 2,7 bilhões nesse seg-
mento. Atualmente, segundo dados da
Associação Brasileira de Educação a Dis-
tância (Abed), 45 instituições de todo o
país, sendo 30 públicas e 15 particula-
res, estão credenciadas pelo MEC para
oferecer 56 cursos diferentes de gradua-
ção nessa modalidade de ensino.

Mas clicar num computador é dife-
rente de ter um professor, e não são
poucos os que acreditam num aprendi-
zado menos humano. Para Andréa Ra-
mal, diretora da ID Projetos Educacio-
nais, que atende companhias como a
Companhia Vale do Rio Doce, a Petro-
bras e a Fundação Roberto Marinho, dá
para manter a mesma qualidade do en-
sino tradicional. Mas para isso é neces-
sário adaptar o curso às necessidades
de cada companhia: não é apenas
transferir um conteúdo para a internet.
Outro desafio é manter as aulas sempre
atualizadas, já que os alunos têm acesso
a outras fontes de informação por meio

da web. "Fazemos antes uma consulto-
ria para desenhar o melhor projeto pe-
dagógico, e só então partimos para a
coleta de conteúdo, que inclui livros,
internet e também entrevistas com fun-
cionários da empresa", diz Andréa.

Braga diz que "a empresa não pode
economizar na hora do conteúdo, pois
bons programas se pagam com o tem-
po, se não no primeiro, mas no segun-
do ciclo de atualização". Entre os bene-
fícios do e-learning, ele aponta o trei-
namento individual, onde o aluno deter-
mina o tempo de aprendizado. "A carga
horária não é imposta, e sim sugerida".
Ele também afirma que acha importan-
te acompanhar o aprendizado dos alu-
nos, com o uso de tutores. Algumas em-
presas montam uma espécie de "mini-
call center", onde cada aluno recebe a
ligação de um profissional que navega-
va com ele no ambiente virtual e ensina-
va a interagir.

"Um chat permite uma grande inte-
ração, existem técnicas para tornar essa
relação mais afetiva, tanto que temos
uma evasão próxima do zero", diz An-
dréa. Ela cita um tutor que começa as
aulas comentando as notícias da tele-
visão e criando fóruns de discussão
para depois, sem os alunos percebe-
rem, entrar no tópico da aula. Outro
modelo muito usado é o blended (mis-
turado, em inglês) que, além do curso
a distância, também existe em aulas



Treinamento
com o professor presente.

A aula fora do ambiente virtual,
além de sentir o interesse dos alunos, é
também uma maneira de trabalhar a cul-
tura da organização, pois normalmente
o público interno "está acostumado aos
formatos tradicionais de cursos e ain-
da sentem resistência a cursos e-lear-
ning", diz Braga. "Ainda é grande o
número de pessoas que fazem uma aula
de educação a distância pela primeira
vez". Andréa cita o caso da Vale do Rio
Doce que contornou essa resistência
dos colaboradores e associou os pro-
gressos em educação ao plano de car-
reira. "Quanto mais estudar, mais pro-
gride na empresa". Outra vantagem que
ela indica "é aumentar o network, co-
nhecendo profissionais de outros Es-
tados, países e empresas".

Um ponto importante sobre e-lear-
ning é que os custos são diluídos em
escala. Uma das premissas é escolher
uma tecnologia que permita rápida dis-
seminação de informações. "Meu lema
é pensar grande e iniciar pequeno, com
grande capacidade de crescimento", diz
Braga, que gosta de fazer para seus cli-
entes um comparativo entre cursos pre-
senciais e a educação a distância para
"na ponta do lápis saber qual é a melhor
abordagem". Já Andréa acredita que essa
solução é válida para empresas que não
conseguem reunir uma equipe em uma
sala ou auditório e talvez por isso tem
sido utilizada mais por grandes compa-
nhias. "É um curso caro para ser mon-
tado, é bom que centenas ou milhares
de funcionários estejam aprendendo ao
mesmo tempo", diz ela.

Para popularizar essas ferramentas,
Braga comenta sobre a parceria da
Gestum com a Associação Brasileira de
Recursos Humanos (ABRH), onde es-
tão os cursos genéricos, também co-
nhecidos no mercado como de prate-
leiras. "Se uma farmácia precisar de um
curso de gestão de tempo vai poder
comprar algumas licenças e aplicar aos
seus funcionários. É uma forma de
atender as necessidades de pequenos
que não podem gastar muito".

Brincadeira séria
Jogos para o mercado corporativo são a forma

mais segura de aprender com os próprios erros

Muita gente diz que é bobagem, da-
quelas novidades que surgem e logo
envelhecem. Mas quem se assusta com
competidores estourando balões numa
seleção de trainees, ficará espantado ao
saber que uma das modernas técnicas
para gerenciar uma empresa é o jogo.
Pode ser no computador, num tabulei-
ro, carteado ou num cenário construí-
do numa sala. Os partidários dessa teo-
ria dizem que uma experiência lúdica
induz ao aprendizado e que os jogos
voltados para o mercado corporativo
são ferramentas para simular o dia-a-
dia do empresário. "Não é um video-
game com bonequinhos se mexendo",
diz Douglas Gilson da Decision Models,
empresa especializada em jogos corpo-
rativos. "São fórmulas matemáticas
pesadas que permitem um executivo
testar diferentes estratégias para en-
frentar um competidor".

Essa técnica educacional alternativa
desenvolve a capacidade intelectual, a
criatividade, a sociabilidade e as com-
petências para estabelecer estratégias
empreendedoras e inovadoras. É uma
ferramenta para treinar recursos huma-
nos ou para exercitar novas atividades.
Serve para um colaborador desempenhar

melhor as suas funções ou para um che-
fe avaliar o potencial de contratação ou
promoção. Além disso, desenvolve o
jogo de cintura para ações empresari-
ais e tomadas de decisões. Maurício
Lima, professor do Centro de Estu-
dos em Logística da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (Coppead -
UFRJ) diz "que da mesma forma que
físicos, químicos e biólogos realizam
experimentos em laboratórios, ou um
piloto utiliza um simulador de vôo, os
executivos podem utilizar os jogos de
empresa em programas de difusão do
conhecimento ou até mesmo para re-
flexão sobre determinado tema".

O professor César Gonçalves, tam-
bém do Coppead, afirma que 80% dos
alunos se sentem mais motivados com a
competição. É fácil entender o porquê:
na maior parte das companhias é raro
encontrar ambiente propício a discussão.
Por isso, os jogos corporativos também
são indicados como ferramenta motiva-
cional, já que uma das habilidades adota-
das é o trabalho em equipe. Mesmo as-
sim, "na ânsia de acertar, os participan-
tes esquecem de discutir uma questão
importante. É o que mais acontece. Mas
o que vale é aprender através dos própri-



os erros sem ter que pagar o preço dessa
decisão na vida real", diz Gonçalves.

Os jogos para empresas são como
andar de montanha russa: sente-se o
friozinho no estômago, mas sabe-se
que não vai cair no chão. Ainda sobre a
análise comportamental, Lima diz que
"dá para saber qual é a reação dos en-
volvidos num momento de pressão".
É um bom meio de avaliar questões sen-
síveis como liderança, relacionamento,
adaptação às diversas situações do co-
tidiano, agressividade, passividade, in-
tegração, ritmo, cooperação. Nos jo-
gos customizados essa experiência é
levada ao extremo, já que são criados
ambientes parecidos com a realidade,
permitindo enxergar as soluções de pro-
blemas. "Eu já vi um diretor de plane-
jamento de uma grande companhia al-
terar a sua política dentro da empresa
depois de um jogo", diz Lima.

Como funciona

Todos os jogos para a empresas têm
uma apresentação inicial, que explica a
lógica da competição e serve para es-
clarecer as eventuais dúvidas sobre as
regras. A fase seguinte é mais dinâmi-
ca. São as rodadas de decisão, na qual
os grupos decidem ações e recebem re-
sultados. A última etapa é a apresenta-
ção final, momento em que se discute
quais foram as jogadas certas e erra-
das. Essa atividade pode durar horas
ou dias, dependendo da complexidade

do jogo. Encontrar o equilíbrio entre o
divertimento e a teoria é o maior desa-
fio de quem constrói um jogo. "Simu-
lar em minutos o que levaria meses para
se tornar realidade pode gerar distor-
ções, mas se todos os variáveis pre-
sentes no cotidiano estivessem presen-
tes no jogo ele se tornaria complexo e
pouco dinâmico", diz Lima.

O certo é que um jogo não pode ter
erros, senão o participante perde a con-
fiança: ele tem que ser similar à realida-
de do mercado. Paula Falcão, diretora
da KDP Kepler bolou um jogo que não
é de tabuleiro, mas sim um cenário ar-
tificial que imita um arquipélago do Pa-
cífico: "É um exercício de vendas. Os
participantes têm que administrar a ilha
como se fossem agentes de turismo".
Ela já montou jogos para companhia
como Cargil, Santista e Novo Nordisk.
Ele investe em jogos cooperativos que
ensinam que mais importante que com-
petir é cooperar. "Uma guerra predató-
ria de preço, por exemplo, é ruim. Por-
que o jogador gasta mais energia bo-
lando estratégias de como derrotar o
outro jogador do que desenvolvendo o
seu produto".

Já a lógica por trás dos games da
Decision Models é formular uma es-
tratégia e tentar adivinhar a movimen-
tação do concorrente. Vale a lei da soma
zero: para ganhar, alguém tem que per-
der. "Nosso novo lançamento é uma
adaptação da teoria dos jogos. É im-
portante para o empreendedor pensar

que a concorrência não é passiva e que
qualquer ação incômoda terá uma rea-
ção", diz Gilson. Ele afirma que ao
avançar as rodadas os participantes têm
a oportunidade de corrigir a rota origi-
nal e reformular o seu pensamento.

A Coppead lançou títulos específicos
para o aprendizado de logística, que en-
volvem decisões relativas ao suprimento
e transporte de matéria-prima, apoio à
produção, distribuição de produtos aca-
bados e até estratégia de marketing. O
LOG, o LOG-Advanced, o BR-LOG si-
mulam um ambiente competitivo no qual
cada equipe é responsável pelo gerencia-
mento de uma das empresas concorren-
tes que atuam em mercados comuns.
Lima diz que o grande atrativo destes jo-
gos é o das equipes disputarem um mer-
cado comum. "Assim, uma determinada
empresa pode, por exemplo, aproveitar
o problema de disponibilidade de produ-
to de um dos seus competidores para
ganhar mercado", diz Lima.

Não são poucos que acreditam que
essa modalidade de treinamento possa
transceder o mercado corporativo e se
tornar um nicho de mercado interessante
para o público comum. Essa é a expec-
tativa de Paula, da KDp Kepler, que está
fechando um acordo com fabricantes
de jogos para licenciar algumas de suas
criações. "Precisamos apenas dosar a
quantidade de desafio para que o com-
prador não desista da brincadeira. Acho
que essa é a melhor maneira de apren-
der conceitos complexos".
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Aulas para vips
Treinamentos fechados

fazem sucesso no

mundo enpresarial

A Engevix Engenharia SA, empre-
sa de construção em Florianópolis, se
uniu a uma universidade para criar um
curso de pós-graduação totalmente
focado nas atividades da empresa. O
Curso de Especialização em Gerencia-
mento de Projetos de Engenharia une
a experiência de mais de 40 anos da
Engevix com a estrutura e o quadro
docente da Unisul Business School,
voltada para administração e negóci-
os. "Estamos em processo de mudan-
ça. Tínhamos um corpo técnico for-
te, mas também passamos a oferecer
serviços de gerenciamento. Uma atua-

lização do público interno era funda-
mental", diz o coordenador do proje-
to pela Engevix, Rodolfo Pinto. "To-
dos aprendem as funções de gerên-
cia e passam a conhecer a empresa
por dentro, seus ramos e aplicações".

A Engevix percebeu que mais vale
apostar em programas de cursos e
treinamentos e qualificar do que in-
vestir em contratações no mercado.
As vantagens são típicas de qualquer
treinamento: ao passo que os colabo-
radores ampliam seu campo de atua-
ção dentro da empresa, as aulas in-
fluenciam na motivação e no compro-
metimento com a equipe. Essa mo-
dalidade é conhecida no mercado
como in company, onde respeitadas
instituições de ensino realizam treina-
mentos preparados de acordo com as
necessidades e objetivos da compa-
nhia contratante.

As formas podem ser variadas,
desde cursos, passando por palestras

e seminários de reciclagem profissi-
onal, até mesmo matérias regulares.
Também são oferecidos MB As fecha-
dos para diretores e gerentes e cur-
sos de extensão universitária para
gerentes e supervisores de companhi-
as. Algumas escolas oferecem a op-
ção de aplicar os programas em in-
glês ou espanhol. "O investimento em
programas fechados tem custo me-
nor que programas abertos com car-
ga horária similar. Com a vantagem
de que o conteúdo é estruturado sob
medida para atender objetivos espe-
cíficos", diz Fernando Gomez Car-
mona, coordenador dos cursos de es-
pecialização em Administração para
graduados da FGV-SP.

A maior parte das escolas tem
grande interação com os recursos
humanos para a confecção de con-
teúdos, que funcionam de maneira
análoga a uma empresa de consulto-
ria. É elaborado um estudo aprofun-

Turma da Engevix na Unisul Business School: pós-graduação totalmente focada nas atividades da empresa



Pautados pela ética
A RHS é uma consultoria que en-

sina profissionais de licitação a
comprar e vender, abrangendo tan-
to empresas que fornecem para o
Governo quanto compradores pú-
blicos. A intenção é desmistificar li-
citações para empreendedores que
desejem atingir a excelência na atu-
ação nesse mercado avaliado em R$
120 bilhões. "Pequenas empresas
têm medo de participar de licita-
ções, tudo por falta de informação",
diz Helena Mesquita, diretora de
eventos e treinamentos. Ela afirma

que a fama de mau pagador do Go-
verno está mudando. "Hoje em dia as
administrações mais modernas estão
pagando em dia".

Além de ensinamentos jurídicos e téc-
nicos, como por exemplo impugnar um
edital se ele fere algum princípio ou
artigo da lei de licitações, Mesquita
também avalia o lado comportamen-
tal. "O aluno tem que ter atenção aos
detalhes senão ele perde para os con-
correntes". Outra vantagem é que de-
pois do treinamento, muitas empresas
adotam uma normatização para dispu-

tar compras do Governo. Mesquita
diz que elas aproveitam uma con-
venção anual para contratar pales-
tras, mas também oferece cursos
mais aprofundados ou até mesmo
customizados para determinados
mercados. "Fiz treinamento m com-
pany para os maiores laboratórios
do Brasil que têm suas especificida-
des, como certificados e documen-
tação médica exigida pelas variadas
esferas do poder público. Vamos
transformar essa área de qualidade
pautada pela ética".

dado da empresa, que destaca as
principais características, situação e
realidade, necessidades e expectati-
vas, além do perfil dos funcionários
que irão participar das atividades.
Muitas escolas realizam provas e
devolvem resultados para a empresa
como uma informação adicional para
o processo seletivo.

O treinamento pode ser realizado
nas instalações da empresa, de forma
flexível, com horário e duração con-
forme interesse do contratante. Ou-
tro fator é o alto grau de aproveita-
mento em virtude do perfil mais ho-
mogêneo dos participantes. "Por ou-
tro lado, em comparação com os cur-
sos abertos, existe uma menor rique-
za de experiências", diz Carmona.
"Em grandes companhias é uma opor-
tunidade para funcionários de seto-
res diferentes se conhecerem".

Carmona cita o caso da Embraer,
que pediu um curso sobre mercado
internacional com um módulo volta-
do para a indústria aeronáutica. Ou-
tra vantagem que ele aponta é que
ao final do curso os alunos desen-
volvem trabalhos e podem colocar
em prática, dentro da companhia, os
conhecimentos aprendidos durante
as aulas. "Pode ser, por exemplo, um
lançamento de um novo produto ou

a implementação de pro-
cesso moderno de ges-
tão. A melhor avaliação é
das empresas, que repe-
tem esse processo ao
longo do tempo. É o
caso do Bradesco ou do
Itaú, que fazem cursos
com a FG há cerca de
dez anos", diz.

Na Engevix, ao final
do curso os quarenta alu-
nos estarão aptos para
realizar uma prova do
PMI, do Project Manage-
ment Institute, uma cer-
tificação reconhecida mundialmente
pela comunidade profissional de ge-
renciamento de projetos. Para o en-
genheiro de estruturas e aluno do
curso Sérgio De Pauli Basso, que atua
na empresa há nove anos, o curso
consolida conceitos de gerenciamen-
to de projetos: "vai somar ao nosso
currículo e nos dar um bom suporte
técnico na área". A empresa vai cus-
tear 50% dos estudos dos participan-
tes e como forma de incentivo vai
premiar o melhor aluno do curso com
um laptop. Rodolfo diz que não es-
pera retorno financeiro em curto pra-
zo, pois o "investimento é mais qua-
litativo que quantitativo".

Carmona: a melhor
avaliação é
das empresas

Waldomiro de Oli-
veira Barbosa Júnior,
assessor de negócios da
Universidade Presbiteri-
ana Mackenzie, diz que
os conteúdos são ne-
cessários para as mo-
dernas companhias e
que existem empresas
que compram toda a bi-
bliografia de um curso.
O Mackenzie oferece
esses cursos há cerca
de 30 anos, inicialmen-
te para o setor elétrico
num momento em que

o país tocava grande obras de infra-
estrutura. Hoje, além da engenharia,
áreas como direito e administração
também são contempladas.

O Mackenzie tem grande preo-
cupação pela ética quando o assun-
to é a proteção das informações di-
vulgadas em sala. Durante as aulas,
os funcionários tocam em assuntos
estratégicos da empresa e números
confidenciais. Ou o professor pode,
num futuro, dar o mesmo curso para
um concorrente. "Muitos empresas
pedem um contrato de confidenci-
alidade, mas são poucas. É mais
uma questão de confiança", diz Bar-
bosa Júnior.
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Atestado de qualidade
Aumenta a procura de certificações por empresas

e funcionários em busca da competitividade

Cada vez mais profissionais, es-
pecialmente de áreas dinâmicas que
exigem muita flexibilidade, como a de
tecnologia de informação, estão bus-
cando uma capacitação que traz pres-
tígio e aumento de oportunidades. São
as certificações que, segundo pesqui-
sa do Institute Data Corporation
(IDC) Brasil, são responsáveis por
um acréscimo de 53% nas chances
de se conseguir um emprego, índice
que pode ser ainda mais elevado de
acordo com o certificado. O profis-
sional que tem um desses diplomas é
como um automóvel off-road, que

ultrapassa todos os terrenos, e os
salários podem ter rendimento de até
100% da média do mercado. Se do
ponto de vista do profissional as cer-
tificações são um grande negócio,
foram as empresas que perceberam
nessa modalidade de treinamento um
importante aliado para melhorar o seu
posicionamento no mercado. "É uma
garantia de que a tecnologia vai fun-
cionar na empresa e nos parceiros",
diz José Roberto Toledo, diretor exe-
cutivo da QoS, prestadora de servi-
ços, consultoria e treinamento.

Para o empreendedor que presta

Toledo, da QoS: é importante ter um bom suporte no pré-venda

serviços, ter uma equipe gabaritada
com certificação demonstra credibi-
lidade e que os fabricantes e a com-
panhia estão trabalhando juntos. "É
importante ter um bom suporte no
pré-venda, um profissional que este-
ja preparado para oferecer a solução
correta ao mercado", diz Toledo.
Outro claro benefício é poder cobrar
mais pelo serviço ou obter mais mar-
gem sobre a comercialização de um
produto. Para gerentes de recursos
humanos que têm funcionários desa-
pontados com as suas funções, é uma
ferramenta de motivação, pois as cer-
tificações possibilitam uma mudança
no curso de uma carreira.

Mas a oferta de certificações é
muito diversificada para atender às
necessidades dos profissionais, que
devem identificar as vantagens e des-
vantagens de cada curso. "É impor-
tante definir a tecnologia em que se
especializar para depois buscar um
curso reconhecido no mercado", diz
Toledo, que alerta para a existência
de muitos treinamentos de baixa qua-
lidade no país. "Um dos grandes di-
ferenciais da QoS para os concorren-
tes é que o mesmo especialista que
realiza o treinamento também atua em
campo, estando sempre atualizado".
Outra vantagem da empresa é que ela
investiu pesado em contratações - de
35 para 62 colaboradores em menos
de um ano - e conta com laboratóri-
os de última geração.

Um dos negócios recentes que
Toledo fechou foi com a Aker Secu-
rity Solutions, fabricante nacional de
soluções de segurança da informa-
ção. A QoS passou a ser o centro de
treinamento para seus produtos e a
Aker vai subsidiar cursos de pré-ven-
das para revendas e novos clientes.
O investimento nas competências do
público interno vem dando resulta-
do: a companhia que crescia 35%
nos últimos quatro anos fechou 2005
com um acréscimo de faturamento



próximo dos 80%.
Refletindo a importân-

cia cada vez maior de tec-
nologia open source
como uma solução viável
para clientes corporati-
vos, as certificações em
tecnologias independen-
tes vêm ganhando o es-
paço que antes era sobe-
rano de qualificações es-
pecíficas de fornecedo-
res. "As duas modalida-
des de certificação vão
coexistir, uma não vai
substituir a outra. As cer-
tificações genéricas dão
uma base de conhecimento supérflua
e a tendência do mercado é a espe-
cialização", diz Toledo, que fornece
certificações de multinacionais como
a Extreme Networks, Juniper e Nor-
tel, sempre na área de segurança e
telecomunicações.

Mesmo assim, de acordo com o
site Certcities.com, especializado em
certificações, a prova do Linux Pro-
fessional Institute (LPI) está entre as
dez mais procuradas do mundo no ano
passado. O LPI é uma organização
sem fins lucrativos sediada no Cana-
dá que criou um programa de certifi-
cação internacional para linux. A novi-
dade atesta se o profissional é mesmo
expert no sistema operacional. Rodol-
fo Gobbi, presidente do LPI no Brasil,
diz que as provas são difíceis e base-
adas no Linux Standard Base, um con-
junto de normas que servem de pa-
dronização para manter a compatibili-
dade entre as diferentes versões e dis-
tribuições do sistema operacional.

"Ao contrário de outros países
como EUA e Japão, no Brasil o que
vale é se o profissional sabe ou não
realizar uma tarefa e as certificações
ainda são vistas em segundo plano.
Mas isso vem mudando e as certifi-
cações ganham status de atestados
de qualidade", diz Gobbi. A parceria

Gobbi: certificações
ainda são vistas em
segundo plano

com a Linux Professi-
onal Institute aconte-
ceu quando um dos re-
presentantes canaden-
ses visitou o país e se
encantou com a quan-
tidade de jovens estu-
dando linux. Logo
pensou na possibilida-
de de criar uma afilia-
da brasileira. "Mas nós
só aplicamos a prova,
que são corrigidas no
Canadá", diz Gobbi, ao
falar da isonomia do
certificado.

Ele recomenda a LPI
para profissionais recém-formados,
um momento em que a certificação faz
uma grande diferença na carreira. "É
ideal para esse perfil de profissional
novo no mercado e que ainda não tem
como montar um bom currículo. Com
a LPI basta estudar e mostrar o que
sabe", diz Gobbi, que também é dire-
tor executivo da 4Linux, uma presta-
dora de serviço, consultoria e de pro-
jeto com ênfase na área de segurança
e que já capacitou cerca de 11.5 00 pro-
fissionais em cinco anos de existên-
cia. "Nós temos tido crescimento da
ordem de 30% a 40% nos últimos dois
anos", diz ele, provando que a deman-
da existe, especialmente dos jovens.

A 4Linux tem cerca de vinte cur-
sos em software livres e vem lançan-
do um novo treinamento a cada bi-
mestre. Também criou experiências
pedagógicas bem diferentes, como o
Boteco 4Linux, um ambiente para to-
mar cerveja e discutir sobre tecnolo-
gia, e a "Mundo GNU Linux", uma
peça de teatro que mostra em tom de
comédia os benefícios do linux. Mes-
mo assim, ele acredita que o merca-
do interno brasileiro é pequeno e não
tem volume suficiente para ganhar
competitividade no espaço internaci-
onal. O treinamento em software li-
vre é uma das opções para reverter

esse quadro. "Não dá para definir
qualquer caminho para a indústria
brasileira de TI sem que considere-
mos ganhar parte do comércio inter-
nacional. O Brasil está entre os seis
países com mais profissionais certi-
ficados na LPI, mas tem apenas 2%
de mercado de TI mundial. Temos
que mudar essa equação", diz.
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