
Ao alcance
de todosEmpresas de

tecnologia
fazem uso de
sua expertise
para investir
no ensino à
distância Em meio à era da mobilidade,

em que, cada vez mais, pro-
fissionais apostam nos dispo-
sitivos móveis e na internet

para se comunicar, as empresas estão
investindo em uma crescente modali-
dade de treinamento e capacitação: o
e-learning- ensino à distância, basea-
do em web que proporciona produti-
vidade e uma série de vantagens tanto
para a empresa como para o colabo-
rador. Esse é um desafio relativamen-
te comum para as empresas em um
mercado globalizado, competitivo e
em constante mutação: agregar co-
nhecimento aos funcionários de for-
ma extremamente rápida, eficiente e
de baixo custo.

Para o diretor executivo da SMITH
Learning Organization Consulting,
Marcelo Smith Rhormens, a princi-
pal vantagem do e-learning é acele-
rar o aprendizado dos colaboradores,
elevando o grau de competitividade
das empresas. "No Brasil, as empresas
estão começando a enxergar o e-lear-
ning como uma potencial e estratégi-
ca ferramenta para aumentar a lucra-
tividade, utilizando o que as empresas
têm de mais valioso, o seu capital in-

telectual e humano." Segundo ele, as
empresas passaram a investir mais na
educação à distância por uma questão
de logística na entrega de materiais. "O
mais importante é contar com gesto-
res competentes para coordenar ações
conciliadas em e-learning e formação
profissional", ressalta Rhormens.

Aposta estratégica
Empresas do setor de TI e call cen-

ter, pela própria expertise com o uni-
verso tecnológico, são as que mais
apostam no e-learning, a exemplo da
Plusoft, especializada em ferramentas
de CRM, que buscou no e-learning a
solução para a demanda por treina-
mento contínuo e para os custos ele-
vados com deslocamento de instruto-
res e alunos. "Nosso principal desafio
era integrar em nossas ações de trei-



namento uma estratégia de e-learning
que contribuísse para a aceleração das
atividades de formação dos nossos
colaboradores e clientes. Temos um
projeto de trabalhar conhecimentos
internos e fazer com que cada espe-
cialista faça um curso para os demais
colaboradores interessados, fazendo
com que os funcionários se envolvam
no projeto de verdade", conta a geren-
te de Capacitação e Treinamento da
Plusoft, Vivian Tchistow.

A Atento Brasil, empresa de contact
center e terceirização de processos de
negócios (BPO) do grupo Telefónica,
criou um programa de e-learning,
que teve início nesse último mês de
abril e oferece mais de 50 cursos pa-
ra funcionários que ocupam o cargo
de atendente. O projeto foi batiza-
do de Programa de Desenvolvimento
para Profissionais de Atendimento e
pode beneficiar mais de 13 mil fun-
cionários. Segundo a diretora de
Relacionamento com Pessoas, Majo
Martinez, o objetivo do programa foi
oferecer oportunidade para que os
profissionais de atendimento possam
se desenvolver em qualquer área que
julgarem melhor para seu desenvolvi-
mento pessoal. "Dessa forma, há uma
preocupação genuína em transformar
este profissional em um ser humano
mais capacitado. Por isso, a participa-

O setor tende a
crescer ainda

mais nos próximos
anos, em função
dos investimentos
a serem realizados
pelas empresas
que já utilizam a
ferramenta, mas
também pela
conquista de novos
usuários"
ROMAIN MALLARD, DIRETOR DE
TECNOLOGIA DA DIGITAL SK

Após a implantação
do e-learning,

tivemos uma queda
significativa de contatos
com nosso suporte
para esclarecimento
de dúvidas, pois a
informação passada nos
treinamentos é absorvida
com maior qualidade,
uma vez que o aluno
escolhe onde e quando
quer aprender"
VÍVIAN TCHISTOW, GERENTE DE
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA
PLUSOFT

Segundo o presidente do portal e-
Learning Brasil, Francisco António
Soeltl, 28% das empresas no país
investem na estratégia, sendo que
15% das empresas que utilizam
esse recurso afirmam que os cur-
sos atendem, em média, mais de
5 mil pessoas mensalmente. Isso
demonstra o alcance e o potencial
do e-learning como plataforma de
treinamento e capacitação. Outra
pesquisa também realizada pe-
lo e-Learning Brasil, em março de
2010, mostra que o e-learning vem
crescendo anualmente no Brasil, em
média, 40% ao ano, o que compro-
va que as organizações aumentaram
seus investimentos na ferramenta.
São instituições e grandes empresas,
públicas e privadas, que passam a
adotar essa tecnologia e metodo-
logia para qualificar seus profissio-
nais. Aproximadamente 64% das
organizações responderam que
investirão neste ano até R$ 100 mil;
14%, entre R$ 100 mil e R$200
mil, e outros 7% investirão entre R$
300 mil e R$ 500 mil em e-learning.
As empresas globais investem mais
nessa área e obtêm melhores resul-
tados devido à sua dimensão.

ção nos cursos não é obrigatória, nem
mesmo controlada pela empresa. Na
semana de lançamento do projeto,
a empresa já contabilizava mais de
20 mil inscrições em cursos. Em ape-
nas 15 dias, 400 cursos já haviam si-
do concluídos. Os cursos têm duração
média de 15 horas e os mais procu-
rados têm sido: Secretária Executiva,
Apresentações em Público e Como in-
fluenciar pessoas", conta Majo.

Para o diretor de Tecnologia da
Digital SK, empresa franco-brasileira
que desenvolve soluções de e-learning
para projetos de educação corporativa
e académica, Romain Mallard, o setor
tende a crescer ainda mais nos próxi-
mos anos, em função dos investimen-
tos a serem realizados pelas empresas
que já utilizam a ferramenta, mas tam-
bém pela conquista de novos usuá-
rios. "Além disso, é possível enxergar
uma consolidação por meio de fusões
e aquisições, fazendo surgir grandes
grupos e fortalecendo empresas me-
nores que terão um atendimento cada
vez mais personalizado e especializado
para clientes extremamente exigentes.
Por fim, considerando as tendências
tecnológicas, é válido ressaltar a im-
portância do crescimento da mobilida-
de, que impõe novas mídias e padrões
de acesso à informação e, consequen-
temente, novas didáticas para treina-
mentos",concluiMallard.
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