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Quem disse que Lan Houses e Cybers Cafés servem apenas para jogos e entretenimento?  
 
A princípio podem parecer entretenimento juvenil, mas a necessidade, criatividade e utilização dos 
recursos disponíveis em lan houses e cyber cafés fizeram a empresa MG Master - proprietária das 
marcas Centauro, By Tennis e Almax Sports - transformar esses espaços em núcleos de 
treinamento e aperfeiçoamento para mais de 2 mil funcionários em todo o Brasil. Lá, os 
funcionários da empresa estão recebendo treinamento de RH pela internet, utilizando 
computadores de lan houses em shoppings centers e centros comerciais. 
 
O projeto foi desenvolvido por Vanessa Cristina Miranda Fontoura, diretora de RH da MG Master 
que, após realizar uma pesquisa entre funcionários, constatou a necessidade de treinamento e 
qualificação de profissionais, com diferentes necessidades, em curto prazo e sem deslocamento de 
profissionais para treinamento. O projeto já se espalha em 9 estados brasileiros, onde a empresa 
dispõe as lojas. 
 
"Além da economia de recursos, o treinamento reduz também o tempo. Com 61 lojas, em nove 
estados brasileiros, dificilmente nossa equipe de treinamento, que é composta por uma psicóloga 
com especialização em Administração de RH, uma pedagoga especialista em psicopedagogia e 
uma profissional para apoio administrativo, graduada em Administração com foco em Gestão de 
Pessoas, conseguiria levar os cursos a todos", afirma a diretora de RH. 
 
Com o desenrolar do projeto, percebeu-se os cybers e as lans poderiam atuar como centros de 
distribuição de treinamentos e núcleos de aprendizagem para o desenvolvimento profissional de 
pessoas. Muitos funcionários não tem computador em casa e no trabalho, o tempo é tomado pelas 
atividades profissionais. E todos estão estimulados. 
 
"A empresa tem uma meta de formação profissional básica para cada funcionário que deverá ser 
cumprida até o final do ano. Todos os funcionários sabem da importância do cumprimento desta 
meta para sua ascensão profissional na empresa", afirma Vanessa Cristina. 
  
A inovação em treinamento a distância de aplicar o e-learning em ambiente corporativo foi 
premiada no dia 14/06, durante o Prêmio E-Learning Brasil 2005, realizado em São Paulo. A MG 
Master foi escolhida como destaque em inovação no e-learning. 
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