
Qualificação no exterior entra na rotina das companhias 
Mariana Celle 
 
Empresários investem na formação de multiplicadores, que repassam conhecimento para 
outros colaboradores  
 
O investimento em qualificação de profissionais no exterior é cada vez mais comum no Brasil, 
desde a abertura do mercado, no início da década de 90. O movimento se intensificou através 
das multinacionais. Mas esse movimento torna-se realidade também entre as pequenas e 
médias empresas, que antes não faziam investimentos dessa natureza. "As empresas 
começaram a perceber que o investimento é viável e a propensão é que, com o mundo 
globalizado, cada vez mais companhias façam isso", afirma o diretor-executivo da DNMCA 
Consultoria em Negócios, Lysandro Trotta. 
 
A Tour House, empresa especializada em turismo corporativo, passou a financiar, este ano, 
cursos para parte de seus funcionários após fechar parceria com a GSM, associação inglesa de 
viagens profissionais. Durante 2009, dois de seus diretores viajaram para a Inglaterra, onde 
fizeram cursos com duração média de três semanas. 
 
Durante o mês de agosto o gerente de operações, Luiz Malaguti, esteve em Londres e conta 
que alguns conceitos e técnicas apreendidas no curso já foram colocadas em prática, as quais 
têm auxiliado nos processos. "Foi possível aperfeiçoar nosso trabalho em relação à economia 
de tempo das viagens, por exemplo. Cada hora perdida do executivo no aeroporto é uma hora 
a menos com o cliente", afirma. 
 
Multiplicadores 
 
Apenas os diretores têm participado dos treinamentos, por enquanto. Mas o conhecimento 
adquirido é repassado para os demais. "Estamos criando multiplicadores para dentro da 
empresa. Quando o nosso gerente de operações retornou ele treinou outros 84 profissionais", 
afirma o gerente de marketing, André Webber. 
 
Trotta acredita na proposta de repassar o conhecimento. "O ideal é ouvir a fonte, mas gerar 
replicadores é uma boa saída para diminuir custos. Quem vai fazer o curso deve ter em mente 
esse objetivo", diz. 
 
O investimento feito pela Tour House implicou no aumento de 50% do serviço ao consumidor 
final. Mas Webber afirma que o acréscimo não diminuiu o índice de satisfação dos clientes em 
relação à empresa. Pelo contrário, aumentou. "Em junho (antes do projeto) o índice estava em 
96%, e subiu para 98,4% em novembro, devido às melhorias resultantes do programa", 
conclui. Na Future Security, empresa de consultoria e gerenciamento de segurança online, o 
retorno positivo do investimento foi percebido com o público interno. "A manutenção da nossa 
qualificação técnica depende muito desse investimento. Como reflexo temos rotatividade muito 
baixa aqui", afirma o CEO da companhia, Antônio Faoro. 
 
A empresa, que passou a investir nos treinamentos internacionais por volta do ano 2000, tem 
Austrália, Estados Unidos e Suécia como alguns de seus destinos. O principal motivo da busca 
pela qualificação de seus profissionais é a urgência de resolução de crimes da web, um dos 
core business da empresa. "Segurança é sempre um assunto urgente. O profissional não pode 
se dar ao luxo de aprender com a experiência", afirma Faoro. A atualização, no setor, é 
imprescindível. Dos 25 profissionais da área técnica, 14 fizeram cursos este ano. 
 
Ir onde o conhecimento está, sem deixar de analisar as possibilidades, é fundamental para a 
consolidação da qualificação profissional, segundo Trotta. "É importante que se vá atrás do 
conhecimento, mas temos que lembrar que também temos muito conhecimento preciosos no 
Brasil", afirma. 
 
Em parceira com a GSM, em maio de 2010, a Tour House irá receber 25 profissionais para um 
treinamento no país. 
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