


No ano passado, no auge da
crise, as empresas com até 100 empregados
investiram, segundo o instituto de pesquisa
International Data Corporation (IDC), menos
de 5% de seu faturamento em treinamento.
Hoje, com a retomada do crescimento, muitas
companhias passaram a apostar novamente em
cursos de aperfeiçoamento, usando a tecnologia
para atingir o maior número de funcionários e
reduzir os custos dos programas. Vale tudo para
melhorar o nível da mão de obra: workshops
virtuais, cursos pela internet, treinamentos em
videoconferência. O empresário Ciro Bottini, por
exemplo, não depende mais da televisão para
viver. Durante quase duas décadas, ele traba-
lhou em diversas emissoras vendendo de car-
ros a eletrodomésticos. É tão bom vendedor
que resolveu abrir uma empresa de treinamento
comercial no Rio de Janeiro, em 2004, a Bottini
Comunicação em Vendas. Hoje, sua empresa
produz vídeos de treinamento para corporações
como a Vivo, Motorola e Microsoft.

Mesmo no auge da crise econômica, entre o

final do ano passado e o início de 2009, Bottini
não perdeu clientes, mas confessa que de julho
para cá a procura por seus cursos triplicou em
relação ao ano passado. Se em janeiro deste
ano, ele atendia três empresas por mês, em
setembro o número chegou a 15 treinamentos
mensais. O motivo? "As empresas se deram
conta de que capacitar os colaboradores exige
um investimento pequeno em relação ao retor-
no que eles terão em longo prazo", comenta o
empresário. O custo de R$ 12,5 mil por pales-
tra presencial, cobrado pela Bottini
Comunicação, é baixo em relação à quantidade
de pessoas que ela consegue atingir. Em cada
evento, em média, 300 vendedores ouvirão as
dicas de como vender e produzir melhor. "Em
épocas de instabilidade, treinar significa que a
empresa se preocupa com os funcionários. É
uma forma de retê-los e motivá-los e, por con-
seqüência, garantir rentabilidade", diz Bottini.

A Cosan, dona da Esso, recorreu a
vídeos de treinamento para atingir os
15 mil funcionários que trabalham em

seus postos de combustíveis
A Chaves Gold, uma das maiores fabrican-

tes de chaves do País, com faturamento de
R$ 20 milhões ao ano, recorreu à empresa de
Bottini em um momento de emergência. Em
setembro do ano passado, a companhia decidiu
incrementar a receita com a venda de produ-
tos de maior valor agregado. Lançou, em
janeiro, dezoito chaves de times de futebol,
como Palmeiras e Corinthians, que custam
20% mais que as convencionais. "Antes do lan-
çamento fizemos uma pesquisa que apontou o
interesse de 90% dos consumidores em adqui-
rir os produtos, mesmo pagando um pouco a
mais por eles", lembra Luiz Paulo Greco, dire-
tor-geral da Chaves Gold. A decepção foi
grande quando a empresa constatou que não
havia alcançado o resultado pretendido por-
que seus parceiros comerciais desconheciam a
novidade - era preciso, portanto, reforçar a
marca e apresentar o produto. A Bottini
Comunicação em Vendas foi convocada às
pressas e, em pouco tempo, conseguiu resulta-
dos significativos (as vendas aumentaram
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40%), recorrendo a vídeos de treinamento
para vendedores e aumentando a exposição do
produto nos canais de venda da empresa. "Por
conta disso, iremos investir em treinamento
continuamente, não só para os executivos da
empresa, mas para os funcio-
nários de todos os níveis",
afirma Greco.

A Cosan Combustíveis e
Lubrificantes também recor-
reu a vídeos de treinamento
para atingir os 15 mil funcio-
nários que trabalham nos
postos de combustível Esso.
Os ativos das redes de postos foram compra-
dos pela Cosan em abril do ano passado e a
missão e valores da nova companhia gerencia-
dora da empresa precisavam ser transmitidos
o quanto antes. "Em 2008, investimos mais
que o dobro do ano passado na capacitação de
todos os colaboradores que interferem na pro-
dutividade da empresa, de empresários a
frentistas", conta Ézio Camillo Antunes,
gerente de treinamento da Cosan. Com os
recursos destinados a essas ações mais escas-
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sos na época da crise, os vídeos de treinamen-
to acabaram sendo a opção mais prática e eco-
nômica. "Para reverter o quadro da queda nas
vendas, no início deste ano, destinamos 80%
dos nossos esforços em treinamento para a

área de vendas", afirma
Antunes. "Deu certo.
Motivados, eles passaram a
vender mais depois dessa
iniciativa da empresa." Uma
equipe de treinamento foi
montada pela área de recur-
sos humanos da companhia
para levar os vídeos aos pos-

tos de combustíveis. Em cada parada, os fren-
tistas eram convocados a assistir, dentro das
vans, mensagens de motivação, informações
de serviços e dicas para melhorar o atendi-
mento aos clientes. Outra empresa que
encontrou na capacitação dos funcionários
uma maneira de padronizar os atendimentos
ao cliente e, por conseqüência, elevar as ven-
das, foi a Vivo. Os investimentos em treina-
mento este ano foram os mesmos feitos pela
companhia no ano passado. Mas, em 2009, a
operadora encontrou uma fórmula para, com
os mesmos recursos, atingir um número maior
de colaboradores. Para isso, criou um sistema
de e-learning, pelo qual os cursos são transmi-
tidos pela internet, como complemento dos
treinamentos presenciais. Além dos atuais 10,5
mil funcionários, a companhia treina todos os
anos os terceirizados das lojas e dos call center
que falam em nome da empresa. "A empresa
que não souber aproveitar os benefícios da tec-
nologia, sobretudo no treinamento, terá preju-
ízos no futuro", afirma Lilia Vieira, gerente de
desenvolvimento da Vivo. 
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