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Um projeto de raízes internas
na Totvs, maior companhia do
país na área de software corpo-
rativo, culminou em um produto
atraente no mundo dos negócios.
É uma solução de ensino não pre-
sencial equipada com um portfó-
lio de serviços coerente com as
necessidades específicas das em-
presas. Agora, com uma expe-
riência mais ampla, a ideia é
aproveitar o imenso espaço de
crescimento no setor educacio-
nal, onde já possui um leque de
atuação mais focada na gestão em
mais de 700 instituições. “Temos
bastante interesse em alavancar
nossa plataforma para institui-
ções de ensino. Vai depender um
pouco do apetite do mercado em
adotar esse tipo de solução”, re-
vela o diretor de negócios da
Totvs, Lélio de Souza Junior.

O ensino a distância repre-
senta um pilar importante de
crescimento das instituições de
ensino superior. Nas escolas de
nível básico, a questão da abran-
gência se torna relevante em lo-
cais como o estado do Amazo-
nas, em que há entraves de in-
fraestrutura para a locomoção
de docentes. “É possível fazer
algo híbrido, com parte da disci-
plina feita remotamente, com-
plementando com o ensino pre-
sencial para o aluno ter contato
com professores e outros alu-
nos”, acrescenta Souza Junior.

Alguns projetos com esse
engajamento ocorrem em al-
gumas instituições, inclusive
dentro do rol de clientes da
Totvs. Há diferenças, contudo,
nessas plataformas existentes e
no tipo de solução que vem
sendo desenvolvida pela em-
presa de tecnologia. “Nosso
trabalho é flexível. Gostaríamos
de entender a necessidade das
escolas para que o processo e a
plataforma sejam adaptadas de
acordo”, diz o diretor.

Nessa aproximação com os
clientes, vale muito a expertise
obtida até aqui trabalhando com
companhias. Uma experiência
bem sucedida aconteceu na Ti-
gre. Renato Morcelli, gerente de
operações de serviço de valor
agregado, da Totvs, lembra que
o plano de e-learning começou
internamente para melhorar a
transmissão de conhecimento
entre funcionários, dada a capi-
laridade da empresa. A líder na-
cional na fabricação de tubos,
conexões e acessórios em PVC
buscava algo assim em 2008.

“Vimos que nossas ações de
capacitação da força de vendas
precisava ter mais frequência e
aumentar a eficácia dos treina-
mentos e como a equipe está es-
palhada pelo Brasil, em 11 regio-
nais de vendas com mais de 200

pessoas, entendemos que preci-
saríamos de alguma solução via
web”, afirma Cid Pires Gusmão,
coordenador da área de capaci-
tação de mercado da Tigre.

Gusmão explica que a verba
era pequena e a maioria das em-
presas oferecia ou a plataforma
ou o conteúdo. “É caro o inves-
timento na produção de con-
teúdo adequado para essa mí-
dia”. A alternativa da Totvs foi
capacitar a equipe da Tigre para

desenvolver o próprio treina-
mento. “Uma solução mais com-
pleta e viável”, diz ele.

Faz sentido: quem melhor
entende dos produtos Tigre são
os próprios técnicos da empre-
sa, que transmitiriam as parti-
cularidades de cada artigo para
a força de vendas. “A Totvs pas-
sou a metodologia para desen-
volver o curso”, relata Gusmão.

A plataforma foi customiza-
da, tornando-se uma página sim-

ples para a navegação. O êxito do
programa foi a ideia de usar a
caricatura de um antigo funcio-
nário como tutorial dos cursos.
“No caso da Tigre usamos um
‘mascote’ para ser o agente de
capacitação. Numa instituição
de ensino podemos usar algo
específico dela. Quando você
centraliza o conhecimento em
uma fonte acessível, há a for-
mação de um ativo”, completa
Souza Junior, da Totvs. ■

Para a Totvs, solução
de ensino a distância
deve atender às
necessidades
específicas de cada
instituição de ensino

Totvs trabalha para aprimorar
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Empresa brasileira de software tem interesse em oferecer plataforma de aula não presencial, acoplada a um

Lélio de Souza Júnior (à esq.) e
Renato Morcelli, da Totvs, conversam
com escolas sobre ensino a distância
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leque de soluções alinhadas com as carências das instituições

Preparação virtual para
Enem não dispensa livros
Um ator, o Super Arthur, uma garota de história em quadri-
nhos, a Yarita, e três jovens universitários estão comandan-
do o espetáculo em um site inovador, destinado a preparar
candidatos ao Enem na modalidade de ensino a distância
com cursos livres de curta duração. O MandeBemNoE-
NEM.com está há apenas 15 dias na web e já recebeu mais de
20 mil visitas de internautas. A iniciativa é da empresa
Streamer, formada por uma equipe multidisciplinar, lidera-
da por Luis Grottera, publicitário, professor da Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing, em São Paulo, e curador do
projeto que “tem inovação como mantra, educação como
foco central e tecnologia e-learning como solução”.

O MandeBemNoENEM é o projeto de estreia da
Streamer, que aproveita a mobilização dos estudantes
para o Enem 2010, marcado para 6 e 7 de novembro. A
turma que presta esse exame, que faz vestibular ou quer
se preparar para concursos é um dos públicos visados
pela empresa. O outro são os estreantes ou já habitantes
do mercado de trabalho, que enfrentam as seleções e
desafios de crescimento nas empresas e necessitam de
atualização profissional constante “para dar bons pas-
sos na vida”, como define Grottera. Para estes, a em-
presa está preparando projetos e-learning especiais.

No projeto voltado ao
Enem, os internautas
são recebidos num am-
biente colorido, atraen-
te e divertido, em que o
âncora Arthur começa
a dar as boas vindas de
cabeça para baixo. É o
recado lúdico de que a
internet virou do aves-
so a vida de todos, mas
para melhor. No caso
do estudante, o ganho é
a flexibilidade possibi-
litada por tecnologias
modernas como as do
ensino a distância: o

aluno escolhe o lugar, a hora e o ritmo de estudo segundo
suas necessidades. Conduz o próprio aprendizado, e com
mais opções porque está em um ambiente multimídia,
em que a aula é enriquecida com vídeos, fotos, música,
pesquisa, podcasts e filmes relacionados aos temas.
“Movimento, som e imagem facilitam a apreensão dos
conteúdos, especialmente para a geração habituada aos
games desde o berço”, diz Grottera.

O MandeBem oferece, por R$ 215,00 à vista ou em 10
prestações, 42 vídeo-aulas “que exploram o jeito Enem de
pensar”, define Grottera, referindo-se à abordagem inter-
disciplinar das questões do exame e também a um certo
foco politicamente correto que domina o tratamento dos
temas. “A figura de Yarita foi pensada como um contra-
ponto a essa visão dominante, ela participa das aulas, faz
perguntas, coloca dúvidas e estimula reflexões, além de
funcionar como ombudsman do site e ferramenta de rela-
cionamento com o aluno”, conta Grottera. Outro diferen-
cial são os jovens professores, três universitários que já
passaram pelo Enem e conhecem as manhas do exame.

Além do acesso às aulas virtuais, de cerca de 20 minu-
tos e sempre acompanhadas por links que complemen-
tam o assunto tratado, o internauta recebe em casa quatro
guias práticos temáticos elaborados por Mateus Prado,
presidente do Instituto Henfil. Os livros de Prado foram os
primeiros voltados à preparação para o Enem, com 300
mil exemplares vendidos no Brasil. Parece uma evidência
de que apenas movimento, som e imagem ainda não fa-
zem a educação, presencial ou a distância. Para quem
quer mandar bem no Enem, na profissão e na vida, ficar
constantemente perto dos livros também é um mantra. ■

Além do acesso às
aulas virtuais, de
cerca de 20 minutos,
acompanhadas
por links que
complementam o
assunto tratado, o
internauta recebe em
casa guias práticos

Dica do Hufen

A boa prática recomenda que um
curso via web tenha uma certa
interatividade e se transforme em
algo leve. Os cursos acessados
pelos notebooks dos funcionários
da Tigre em todo o Brasil têm
cerca de 15 minutos. A cereja do
bolo, segundo Cid Pires Gusmão,
é a presença de um personagem
da empresa. “Precisávamos
desenvolver um conteúdo leve,
sem nada muito pesado nem
muito simples. Era preciso
encontrar o meio termo. Isso
ficou a cargo do personagem
‘Dicas do Hufen’”. Trata-se da
caricatura do Senhor Hufen,
aposentado, que trabalhou 41
anos na Tigre. “Era coordenador
da nossa área de treinamentos,
a nossa referência técnica”,
recorda Gusmão. Quem recorre às
dicas do mascote, ouve a resposta
com o sotaque alemão do
mascote. Foi a chave para o êxito
da plataforma. “Conseguimos
agilidade. Lançamos um produto
novo e no outro dia toda a força
de vendas tem acesso àquela
informação. O programa tem dois
anos e é um grande sucesso e já
faz parte da cultura da empresa.”
O coordenador antecipa que
agora o objetivo é oferecer
o chamado “Aprenda Mais”
também aos grandes revendedores
de material de construção.

Sucesso do mascote no tutorial
atraiu funcionário da Tigre

...

ABRANGÊNCIA

700
instituições de ensino do país são
atendidas pela Totvs, cujos produtos
e serviços apoiam a gestão de 1,5
milhão de alunos de ensino superior
e da educação básica. Segundo a
empresa, entre outras coisas, houve
aumento da eficiência nos processos
administrativos e redução de custos.

LÉLIA CHACON
Jornalista e editora do
site e revista Onda Jovem,
do Instituto Votorantim

Rafael Neddermeyer

Para a Totvs, há diversos pontos
para melhorar a gestão das
instituições de ensino. Um dos
desafios é dialogar com um
público normalmente dotado
de um perfil menos focado em
resultados. Como diz Lélio de
Souza Junior, um diretor pode
ser um excelente profissional,
mas ruim de gestão. “É preciso
cuidado ao falar do foco em

resultados, pois há uma ala
acadêmica que prega foco
somente no ensino”, afirma.
Um dos problemas percebidos
é tornar o processo de cobrança
mais eficiente, para diminuir
a inadimplência. “Temos clientes
que dizem que o principal
concorrente são as baladas, o
celular e etc. A cobrança das
mensalidades é um desafio.” C.M.

Gargalos educacionais nas mensalidades
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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