
Nova ferramenta de autoria para a criação de cursos E-Learning 
 
Para facilitar o trabalho dos desenvolvedores de conteúdo de cursos para e-learning, a MicroPower 
está trazendo para o Brasil o software Lectora, da empresa americana Trivantis. Trata-se de um 
programa que permite o desenvolvimento e publicação de  conteúdo para ensino à distância sem 
necessidade do envolvimento de profissionais com conhecimentos de HTML ou programação.  
 
O Lectora proporciona ganhos de produtividade e conseqüentemente reduz os custos e prazos de 
desenvolvimento. Segundo o Diretor de Serviços da MicroPower, Sergio Hentschel, com o 
software, o usuário cria um curso na metade do tempo requerido pelo processo tradicional. “Um 
curso simples pode ser desenvolvido e publicado em um dia, sem a necessidade de um 
programador”. 
 
A MicroPower percebeu que uma das barreiras para crescimento do e-learning no Brasil era o 
custo e o tempo exigido na elaboração dos cursos. A proposta de trazer o Lectora é no sentido de 
permitir às empresas atender à crescente demanda por novos cursos a um custo cada vez mais 
baixo. A licença do produto permite à empresa criar vários cursos ao mesmo tempo. 
 
A ferramenta oferece uma base já pronta. São 70 modelos de cursos para treinamento de 
funcionários, equipes de vendas, escolas, segurança, universidades entre outros. Com o template 
pronto,o único trabalho do usuário é transferir o conteúdo para o software, mudar fonte, cor de 
fundo, inserir figuras. A configuração fica de acordo com a preferência do cliente. 
 
Além da utilização interna pelas empresas, o Lectora também pode ser adquirido por profissionais 
liberais e educadores interessados em desenvolver e vender seus próprios cursos de ensino a 
distância. “O Lectora é oferecido a preços reduzidos especialmente para universidades e 
instituições de ensino em geral”, completa Hentschel. 
 
Na compra do produto, a MicroPower treina o interessado no manuseio do software, como 
também acompanha de perto a criação dos primeiros projetos, como uma forma de consultoria. 
“A idéia não é apenas vender, mas também orientar o cliente para otimizar seus resultados com a 
utilização do Lectora.” 
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