
Não dá para dizer que os treinamentos
presenciais estão com os dias contados, mas as
tecnologias de educação a distância têm cum-
prido cada vez mais a função de qualificar pro-
fissionais. Especialmente no caso de redes de
franquias, em que a ampla distribuição de uni-
dades dificulta e encarece muito a realização de
cursos in loco e outras estratégias de aprendiza-
gem. "Quanto maior a amplitude da rede, mais
a tríade logística - deslocamento, alimentação
e hospedagem - impacta nos gastos e também
no tempo dispensado para os treinamentos",
afirma César Braga, diretor de estratégia da
Gestum Conhecimento Competitivo, especia-
lizada em tecnologia educacional.

Para o executivo, outra vantagem de ferra-
mentas como e-learning é que elas atendem
muito bem às necessidades constantes de em-
presas de franchising em multiplicar o forma-
to do negócio. Ao mesmo tempo, permitem
fazer de forma mais dinâmica os ajustes ne-
cessários por conta das diferenças regionais.
Alguns programas seriam inviáveis se tivessem
que ser feitos de forma presencial. Braga cita
o exemplo da rede O Boticário, cliente da
Gestum desde 2005, que precisava selecionar
1,5 mil multiplicadores num prazo de 60 dias.
"Conseguimos ter uma avaliação de desempe-
nho de cada colaborador sem sair de Curitiba
(sede da empresa). Aliás, seria impossível fa-
zer uma seleção deste tipo de forma presen-
cial", afirma o executivo.

O caso de O Boticário mostra como a

educação a distância pode complementar ou
apoiar treinamentos in loco, e não substituí-los
totalmente. Por meio de tecnologias é possível,
por exemplo, avaliar de forma mais prática o re-
sultado de um programa de capacitação realiza-
do anteriormente, seja ele presencial ou a dis-
tância. É o que o mercado chama de "avaliação
da aplicação do conhecimento no negócio",
uma informação mais importante para as áre-
as de recursos humanos do que as tradicionais
provas feitas ao final dos cursos, que avaliam
apenas o conhecimento retido e não a compe-
tência. "Com a tecnologia educacional é possí-
vel ir treinando e medindo o desempenho dos
colaboradores na prática. Isto é fundamental
porque o mau desempenho traz perdas como
a insatisfação do cliente", afirma Braga.

O programa desenvolvido pela Gestum
para O Boticário utiliza simuladores situa-
cionais para medir a competência dos par-
ticipantes, que são convidados a comandar
uma loja virtual. Num primeiro momento, os
profissionais assistem a animações e realizam
testes com conteúdo específico para alcançar
o atendimento esperado pela rede. Depois,
numa espécie de jogo, situações previamente
mapeadas permitem que os "jogadores" tes-
tem suas habilidades, errando e corrigindo
problemas sem nenhum prejuízo real para a
empresa. O objetivo do game é que os mul-
tiplicadores elevem o nível de satisfação dos
vendedores e seus clientes. Para uma rede
com 2,5 mil lojas só no Brasil, a agilidade e
a eficácia no treinamento de multiplicadores
são fundamentais.

O interesse das empresas de franchising

por ferramentas de ensino a distância tem
crescido bastante. A própria Gestum já fechou
contratos com a Marisol Franchising, detento-
ra de marcas como Lilica & Tigor, One Store e
Rosa Chá. Outras, como a Flytour, agência de
viagem e turismo com mais de 140 lojas no
Brasil, planejam aderir efetivamente ao e-lear-
ning em 2009. "Temos franquias de Belém do
Pará a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Os
custos dos treinamentos presenciais impac-
tam bastante no orçamento dos franqueados",
afirma Charles Calmucci, gerente de gestão
do conhecimento. Hoje, a Flytour já oferece
um curso via intranet com os cinco primeiros
módulos necessários ao treinamento de um
novo colaborador. "Sempre que podem, os
franqueados fazem uso da ferramenta."

Mas se por um lado ferramentas como o
e-learning representam uma economia a lon-
go prazo para as redes de franquia, por outro,
têm um custo alto de implantação. O preço
de um simulador situacional como o que foi
utilizado por O Boticário, por exemplo, pode
chegar a R$ 60 mil. De acordo com Romain
Mallard, diretor de tecnologia da SK Digital,
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especializada em e-learning, o custo de uma
hora de multimídia varia de R$ 5 mil a R$ 15
mil. Na avaliação do executivo, para compen-
sar o investimento, o ideal é que a franquia
tenha, no mínimo, 100 unidades franqueadas
com mais de dez funcionários cada uma. A
abrangência territorial é outro fator determi-
nante, além do perfil da empresa. "Quanto
maior a quantidade de lançamentos anuais e a
complexidade dos produtos, maior a necessi-
dade de treinamento", explica Mallard.

Alvo principal

A SK Digtal já elegeu o sistema de fran-
chising como seu principal alvo em 2009. A
empresa foi responsável pela digitalização de
toda a documentação da Quick, uma rede de
franquias francesa com 420 restaurantes espa-
lhados pela Europa, África do Norte e Orien-
te Médio. "Eles tinham um documento, que
chamavam de bíblia, com 4 mil páginas em
Word com tudo o que é necessário para abrir
um restaurante da marca. Nós transformamos
esse material em 16 mil páginas de web, divi-

didas em um manual para abrir uma franquia,
um curso para colaboradores e uma ferramen-
ta de consulta virtual entre os restaurantes",
conta Mallard. Originalmente em francês, o
material já foi traduzido para o espanhol, in-
glês e, mais recentemente, russo.

Segundo o executivo, boa parte das gran-
des franquias brasileiras já tem um sistema
de documentação bem consolidado e relati-
vamente informatizado. Essa é uma condição
importante para aplicar o ensino a distância
em larga escala. "Temos bons cases de fran-
quias brasileiras que estão usando o e-lear-
ning. Em geral, a receptividade dos franquea-
dos e seus colaboradores é muito boa, afinal,
quanto melhor a qualidade do treinamento,
melhor são os resultados." Mallard acredita
que uma das conseqüências desse trabalho é
a queda na rotatividade de funcionários, um
problema comum no varejo em geral, prin-
cipalmente na área de vendas. A conclusão
vai de encontro ao medo que os empresários
têm em treinar seus profissionais e perdê-los
para os concorrentes.

Para Charles Calmucci, este temor pode

ser um ponto positivo para a educação a
distância. "Hoje, o franqueado da Flytour de
Belém do Pará paga caro para enviar dois ou
mais colaboradores para um treinamento em
São Paulo e corre o risco de, no mês seguinte,
entregá-los prontinhos para a concorrência. E
ainda ter que enviar outros profissionais para
fazer o mesmo curso. Se a capacitação fosse
a distância, o impacto econômico da perda
de um profissional seria bem menor", frisa o
executivo. Para ele, não há saída. Se a Flytour
quiser continuar ampliando sua abrangência,
logo terá que dispor de ferramentas de e-lear-
ning. "Nós temos uma impressão muito clara
de que treinamento se transforma em qualida-
de e produtividade."

De acordo com César Braga, apesar de
ainda não ter dez anos de atuação no Brasil, o
e-learning já está entrando num processo de
consolidação em grandes companhias. "Temos
percebido um momento interessante, em que
muitas empresas estão buscando informa-
ções sobre tecnologias de educação", afirma
o executivo da Gestum. "Muitas empresas já
colocaram o ensino a distância no centro de
suas estratégias", concorda Mallard. Para ele, é
uma questão de diferenciação no mercado e,
conseqüentemente, uma forma de se tornar
mais atrativo aos investidores. "Se você fos-
se decidir entre uma franquia que apresenta
como ferramenta de treinamento uma pilha
de papel e outra que disponibiliza uma série
de recursos multimídias, qual você escolheria?
Não há dúvidas que influencia na escolha."
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