
O fato de ter boa parte de seu 
quadro de funcionários tra
balhando em trânsito levou 

a Ericsson a adotar o modelo de trei
namento de idiomas on-line. Segun
do João Mendes, diretor de desenvol
vimento de pessoas, o objetivo não 
era contratar apenas um curso virtual 
de línguas, mas que fosse interessan
te e realmente contribuísse para o 
desenvolvimento dos colaboradores.

Com base nessas características, 
foi avaliada a metodologia adota
da pelos fornecedores e observada a 
existência de teste de nível para que 
as pessoas pudessem identificar em 
qual estágio iniciar o curso. Outra 
estratégia fundamental na escolha 
do curso foi garantir que os colabora
dores tivessem aulas virtuais, porém 
com interação de professores, e mais: 
que estes também entrassem em sa
las de bate-papo, criando a interação 
entre o aluno da Ericsson, professor 
e alunos de outros cantos do mundo, 
para que todos se acostumem com 
outros sotaques e, assim, desenvol
vam não somente a fala, mas também 
a compreensão do idioma.

Assim como a Ericsson, muitas 
outras empresas apostam nos cursos 
de idiomas on-line, cujo mercado ga
nha um novo capítulo com a inten
sificação do investimento em cam-A ut
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panhas publicitárias na TV fechada 
feita pelas escolas EF Englishtown e 
Open English, bem como com a che
gada ao Brasil de uma companhia eu
ropeia do segmento, a Speexx.

Os defensores do modelo de en
sino a distância afirmam que, apesar 
da necessidade de disciplina por parte 
do aluno, as escolas, hoje, oferecem 
praticamente o mesmo suporte ga
rantido pelas instituições de ensino 
presencial e ainda permitem flexibi
lidade e custos mais baixos. Em tem
pos de retração dos investimentos em 
treinamento, não deixa de ser uma 
alternativa interessante para os RHs.

Do lado das escolas tradicionais, 
há a certeza de que esses cursos só 
são efetivos se a pessoa tiver um 
bom nível de fluência. “Quando se 
pensa em fluência, existem quatro

habilidades básicas: compreensão 
oral, compreensão escrita, redação e 
conversação. O curso on-line é inte
ressante, mas precisa vir agregado a 
aulas presenciais ou a distância via 
Skype”, afirma Ligia Velozo Crispino, 
diretora da Companhia de Idiomas.

TAXA DE ABANDONO
Lúcio Sardinha, diretor da Up 

Language, afirma ter estatísticas que 
apontam que apenas 7% dos usuários 
fazem o uso adequado do modelo. “O 
que nos leva a acreditar que as aulas 
presenciais não serão substituídas 
pelas feitas on-line”, diz.

Na opinião de Ricardo Hilgenberg, 
diretor da Speexx, a taxa de abandono 
dos cursos ministrados via web era alta 
pelo fato de os alunos não terem para 
quem perguntar, tirar dúvidas, bem
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Fonte: Melhor: gestão de pessoas, São Paulo, ano 21, n. 311, p. 88-90, out. 2013.




