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Treinamento via web
busca aliar eficiência
e custo mais baixo
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No auge da moda, o aprendi-
zado via internet era considera-
do uma maneira nova e fascinan-
te de treinar pessoal com eficiên-
cia e baixo custo. Mas boa parte
desse otimismo não existe mais.

A idéia de usar a internet no
aprendizado tem forte apelo jun-
to aos responsáveis pela área de
treinamento. Mesmo numa épo-
ca de dificuldades financeiras, as
empresas continuam gastando
dinheiro em treinamento, e mui-
tas delas percebem que o apren-
dizado online, se realizado corre-
tamente, pode ser mais econômi-
co que os métodos tradicionais.

Nos EUA, a participação das
horas de treinamento online au-
mentou de 8,8%, em 2000, para
10,5%, em 2001, segundo relató-
rio recente da American Society
for Training & Development. É o
maior aumento registrado nos
quatro anos em que os dados são
coletados.

"O duplo choque da recessão e
do 11 de setembro estimulou as
empresas a encontrar métodos
mais rápidos e mais econômicos
para treinar grandes números de
funcionários", diz Chris Thomp-
son, diretor de pesquisa da Ame-
rican Society.

Não há dúvida que o aprendi-
zado eletrônico chegou para fi-
car, mas muitos fornecedores
têm problemas para adaptar-se
ao atual clima de contenção de
despesas. Os projetos de aprendi-
zado online em larga escala, co-
muns há dois anos, em geral já
secaram. O setor governamental
é uma exceção.

Muitos grandes nomes desse
mercado tiveram faturamento
estagnado ou decrescente em
2002. As ações de fornecedores
importantes, como Sabá ou Cli-
ck2Learn, estão próximas do va-
lor mais baixo das últimas 52 se-
manas. Fornecedores menores
foram comprados, e o setor está
em rápida consolidação. No ano
passado, a SkülSoft e a SmartFor-
ce, os dois maiores provedores de
conteúdo, decidiram fundir-se.
Em 2001, a Thomson, grande
empresa canadense de mídia,
comprou o provedor de conteú-
do NETg.

O enfraquecimento da econo-
mia global está acelerando a con-
solidação e desfechando um gol-
pe fatal às empresas pequenas.

Contudo, essa não é a verdadeira
raiz dos problemas do setor. Mui-
tos usuários se decepcionaram
com a primeira geração de siste-
mas de gestão de aprendizado.
Com freqüência o projeto estou-
rava as verbas, os custos eram al-
tos e a qualidade dos cursos dei-
xava muito a desejar. As questões
de integração também criaram
problemas.

"Há verdadeiras histórias de
horror sobre empresas que com-
praram um sistema de gestão de
aprendizado e uma grande bi-
blioteca de conteúdo, mas não
conseguiram fazê-las funcionar
nem após seis meses", diz Joe
Dougherty, presidente da NETg.

Os problemas de interoperabi-
lidade e integração continuam a
prejudicar organizações que de-
sejam combinar diversos com-
ponentes de "e-learning" e inte-
grá-los para que funcionem de
maneira harmônica. É o que
aponta relatório da SRI Consul-
ting Business Intelligence.

A situação está melhorando
com o surgimento de padrões co-
muns de interoperabilidade. "To-
dos os fornecedores têm interes-
se em dar apoio a esses padrões",
diz Charles Duncan, executivo da
Intrallect, empresa britânica es-
pecializada em aprendizado via
web. A interoperabilidade per-
mite que as empresas reutilizem
o conteúdo, formando novos pa-
cotes e criando novos cursos.
"Não faz sentido reinventar a ro-
da, se as informações já estão dis-
poníveis", diz Duncan.

Segundo Duncan, o segredo
da reutilização é garantir que os
fabricantes adotem padrões co-
muns para compartilhar objetos,
tais como o Scorm (Shareable
Content Reference Model, Mode-
lo de Referência para Conteúdo
Compartilhável).

Ao contrário dos sistemas e
conteúdos elaborados com mé-
todos patenteados, o conteúdo e
a tecnologia que seguem pa-
drões abertos são mais baratos
de desenvolver, mais fáceis de
manter e possíveis de transmitir
de diferentes maneiras.

Além de basear-se em padrões
comuns, a atual geração de siste-
mas de aprendizado pela inter-
net dá mais ênfase à qualidade
do conteúdo e à estrutura do
processo de instrução. Essas
questões foram bastante negli-
genciadas na época das ponto-
com, quando centenas de novas
empresas da internet entraram
na moda da educação online e as
empresas gastavam rios de di-
nheiro em ambiciosas iniciativas
sem pensar duas vezes.

Mas a euforia das pontocom já
passou, e hoje as empresas vêem
o aprendizado eletrônico como
apenas um dos elementos para o
treinamento de pessoal. Além de
englobarem todos os programas,
elas esperam que os projetos se-
jam vinculados às metas indivi-
duais e empresariais, e também
medidos e avaliados de tal ma-
neira que a gerência possa medir
o retorno do investimento.

O setor de "e-learning" vem
demonstrando lentidão surpre-
endente para resolver esses pro-
blemas. Como a economia de
custos é o principal argumento
de vendas para o aprendizado
online, calcular o retorno sobre o
investimento feito nesses proje-
tos pode ser muito difícil.

Ainda assim, há provas cres-
centes de que o aprendizado pela
internet pode funcionar. Por
exemplo a AT Kearney adotou o
aprendizado eletrônico como
maneira mais econômica de trei-
nar seus consultores, presentes
em 30 países. O projeto economi-
zou mais de US$ 20 milhões à
empresa, ao permitir a realização
de mais de 4 mil dias de treina-
mento online em 12 meses.

Nas atuais condições econô-
micas, a promessa de economia
de custos é difícil de ignorar. "É
fácil defender o e-learning em
tempos de aperto financeiro", diz
Bobby Yazdani, fundador e dire-
tor operacional da Sabá.

Comparado com um curso ao
vivo, o aprendizado eletrônico
economiza em viagens, acomo-
dações e despesas com instruto-
res. Mas outras economias só se
tornam aparentes a longo prazo.



Joe Dougherty, presidente do provedor de conteúdo NETg: "verdadeiras histórias de horror" na compra de sistemas

Ao que tudo indica, os conheci-
mentos adquiridos em treina-
mento pela internet são melhor
assimilados do que os transmiti-
dos por métodos convencionais.

"A melhor retenção dos conhe-
cimentos gera economia", diz Ka-
ren Murphy, consultora de de-
senvolvimento da Bayer Business
Services, que fornece treinamen-
to para as operações do laborató-
rio Bayer no Reino Unido.

Com o treinamento tradicio-
nal em sala de aula, a Bayer per-
cebeu que alguns funcionários
repetiam o mesmo curso ano
após ano, provavelmente porque
com o tempo esqueciam as lições
aprendidas. Com o aprendizado
via internet, os funcionários po-
dem reciclar seus conhecimentos
a qualquer tempo, voltando ao
ponto o desejado no curso.

A Bayer usa a tecnologia de
aprendizado da empresa ameri-
cana Global Knowledge para
treinar seus funcionários, sobre-
tudo em ferramentas básicas da
tecnologia da informação, como,

por exemplo, como usar o Micro-
soft Office. Murphy afirma que
esse método é especialmente
adequado aos funcionários que
estão sempre se deslocando e
têm dificuldade para assistir a
um treinamento em sala de aula.

"Tentamos fazer o aprendiza-
do online o mais parecido possí-
vel com o tradicional", diz Mur-
phy. Além disso, cada aluno tem
direito a três meses de acesso a
um instrutor personalizado, com
assistência por e-mail e chats.

Essas medidas se destinam a
compensar aquilo que Murphy
afirma ser o maior problema do
aprendizado online "puro": mui-
ta gente considera que ler telas
de computador é um substituto
muito insatisfatório para a inte-
ração humana do treinamento
tradicional.

Outras empresas estão che-
gando à mesma conclusão. Hoje,
os projetos de e-learning estão
cada vez mais mesclados a outros
tipos de aprendizado, tais como
treinamento tradicional com

instrutores, interação online e
exercícios baseados em cenários
prováveis.

Uma pesquisa encomendada
pela NETg mostra que um currí-
culo estruturado de aprendizado
misto gera um aumento de 30%
na exatidão e de 41 % na velocida-
de em relação às outras duas op-
ções, ou seja, e-learning puro ou
treinamento com instrutor.

Segundo a empresa, os três
componentes essenciais para o
sucesso de um aprendizado mis-
to são: exercícios baseados em
cenários; experiência real usan-
do o software; e avaliações em
paralelo às tarefas dos funcioná-
rios em suas atividades reais.

Levou muito tempo, mas final-
mente o setor de e-learning botou
os pés no chão. O aprendizado ele-
trônico não é um substituto para o
treinamento ao vivo, mas parece
bem situado para receber uma
parcela crescente das verbas de
treinamento, em especial quando
combinado a outras abordagens,
tradicionais e não tradicionais.
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