
Empresas usam cursos a distância para treinamento 
Thiene Barreto 
 
FGV, Catho e PUC-Rio oferecem cursos de extensão e até MBAs 
 
Ensino a distância pode ser uma boa opção para empresas que desejam oferecer capacitação para 
seus funcionários, mas enfrentam problemas como ter unidades em locais distantes ou falta de 
flexibilidade de horário. De cursos de curta duração a Master in Business Administration (MBA) 
online, instituições como Fundação Getúlio Vargas, Grupo Catho e Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio) oferecem opções para diferentes necessidades. 
 
Carlos Longo, coordenador da FGV Online, diz que um dos objetivos da área de ensino é atender a 
clientes corporativos, com funcionários em lugares distantes. 
 
- A Companhia Vale do Rio Doce teve cerca de 400 gestores fazendo o curso de Negociação da 
FGV Online ao mesmo tempo. Isso não seria possível sem a Internet. Além disso, é uma ótima 
forma dos executivos aumentarem a network e se capacitarem sem competição - opina Longo. 
Empresas que fecham pacotes de executivos podem conseguir descontos nos cursos da FGV. 
 
Analista sênior de recursos humanos da CVRD, Ana Cláudia Freire diz que o objetivo da empresa é 
otimizar o investimento em treinamento e capacitação. "Mas não abrimos mão de um tutor, que 
possa supervisionar o trabalho", comenta. 
 
A FGV Online oferece cursos de Contabilidade Financeira, Estratégia de Empresas, FGV 
Management Business Simulation, Finanças Empresariais, Gestão de Pessoas, Gestão de Recursos 
Humanos, Marketing de Serviços, Negociação e Tecnologia da Informação. O investimento é de R$ 
580 ou R$ 900 por equipe de três pessoas. 
 
Diretor de recursos humanos da Embratel, Joaquim Correia acredita que os cursos online 
oferecem inúmeras vantagens para as empresas. Entre elas, o fato de transmitir o conhecimento 
de maneira uniforme para funcionários. "O custo também é mais baixo. Em um MBA convencional, 
pagaríamos cerca de R$ 1,2 mil por pessoa. No online, o investimento é de R$ 300", comenta. 
 
O Grupo Catho também oferece cursos via Internet. Entre as vantagens do MBA Online, Thomas 
Case, fundador da empresa de consultoria, aponta a facilidade de poder definir os horários, o fato 
de oferecer disciplinas nas mais diversas áreas, como Marketing, Finanças e Recursos Humanos. 
"O preço também é mais acessível do que um MBA convencional, R$ 249 por mês", diz. 
 
Entre as opções oferecidas pela PUC-Rio estão Gestão do Conhecimento, Ética Empresarial, 
Design Didático, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Os preços variam de R$ 450 a R$ 
690 por pessoa. 
 
SERVIÇO 
 
FGV 
 
Cursos de extensão na área de gestão 
 
Preço: R$ 580 ou R$ 900 por equipe de três pessoas (FGV Management Business Simulation) 
 
Informações: www.fgv.br/fgvonline ou 2559-5846 
 
Grupo Catho 
 
MBA Online 



 
Preço: cerca de R$ 3 mil 
 
Informações: www.cathoonline.com.br 
 
ou 0xx-11-3177-0770 
 
PUC-Rio 
 
Cursos de extensão 
 
Preço: de R$ 450 a R$ 690 
 
Informações: www.puc-rio.br ou 3114-1454 
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