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o E-LEARNING SOB A ÓTICA DOS TREINANDOS: UM ESTUDO DE CASO

REALIZADO NA UNIVERSIDADE CAIXA

Juliana Nogarect da Silva Valerio

Estudante de Administração de Empresas da Universidade Federal Fluminense

orientada pelo Professor André Ferreira

RESUMO

Este trabalho analisa, através de estudo de caso, o e-learning na Universidade Corporativa

Caixa, e realiza uma pesquisa exploratória, que busca identificar a ótica dos funcionários

sobre esta ferramenta tão utilizada pelas empresas, através do nível de concordância com

temas relacionados à facilidade para utilização dos recursos de informática, autodisciplina

para realizar o curso, relação entre ausência do instrutor em tempo integral e a qualidade do

curso, comparação do nível de aprendizado dos cursos e-learning em relação aos cursos

presenciais, apresentação gráfica e nível de interação dos cursos, vantagem de determinar o

horário de estudo, relação entre os cursos e-learning e as competências essenciais,

aplicabilidade dos temas abordados e a percepção se o e-learning é uma tendência ou moda

passageira. Os resultados indicam que, de forma geral, a aceitação da metodologia e-learning

é bastante positiva por parte dos funcionários e a pesquisa aponta para a necessidade de novos

estudos que analisem a diferença de nível de aprendizagem entre cursos e-learning e cursos

presenciais, bem como identificar formas de compensar a ausência de contato permanente dos

alunos com os instrutores no decorrer do curso e formas de estimular maior disciplina para

realização das atividades.

Palavras-chave: e-learning, ótica, concordância e tendência.



·.
VII

THE E-LEARNING FROM THE PERSPECTIVE OF TRAINEES: A CASE STUDY

CONDUCTED AT THE UNIVERSITY CAIXA

Juliana Nogarect da Silva Valerio

Student ofBusiness Administration ofthe Federal Fluminense University guided by

Professor André Ferreira

ABSTRACT

This study examines, through case study, e-leaming in Corporate University Caixa, and

conducts a survey, which seeks to identify the perspective of employees on this tool as used

by businesses, through the leveI of agreement with issues related to facility for use of

resources in information technology, self-discipline to complete the course, the relationship

between lack offull-time instructor and quality ofthe course, comparing the leveI ofleaming

of e-Ieaming courses for courses presential, layout and leveI of interaction of the courses ,

advantage of determining the time of study, the relationship between e-leaming courses and

basic skills, application of subjects and perception that the e-leaming is a passing fashion or

trend. The results indicate that, in general, the acceptance of e-Ieaming methodology is quite

positive on the part of employees and research points to the need for new studies to examine

the difference between leaming courses for e-leaming courses and face, and how to identify

ways to compensate for the absence of permanent contact with the instructors of the students

during the course and ways to encourage greater discipline to carry out the activities.

Keywords: e-Iearning perspective, agreement and trend.
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1 INTRODUÇÃO

Se em um passado recente ter um diploma de um curso a distância não era visto com bons

olhos e a formação questionada como de qualidade duvidosa, hoje em dia, a realidade indica

para um caminho radicalmente inverso: empresas, universidades e governo têm investido cada

vez mais na Educação à Distância (EAD). O que mudou para haver esta quebra de

paradigma? Provavelmente os avanços em informática e telecomunicações foram fatores

importantes para esta mudança.

Nas empresas, a passagem da administração taylorista-fordista para a gestão flexível,

impactou em muitas mudanças no comportamento das organizações. Se antes o trabalhador

era banalizado a cumprir tarefas padronizadas e rotineiras, o novo modelo de gestão que tem

como principal característica a flexibilidade, a procura por trabalhadores com capacidade de

pensar, decidir e executar simultaneamente.

Segundo Eboli (2004), o surgimento de um novo ambiente empresarial caracterizado por

profundas e freqüentes mudanças, pela necessidade de respostas cada vez mais ágeis para

garantir a sobrevivência da organização, gera um impacto significativo no perfil de gestores e

colaboradores que as empresas esperam formar nestes novos tempos.

E nesse ambiente toma-se imprescindível aprimorar as áreas de treinamento e

desenvolvimento (T&D) implantando sistemas educacionais que não apenas proporcionem a

aquisição de conhecimento técnico e instrumental, mas também o desenvolvimento de

atitudes, posturas e habilidades. Assim, as universidades corporativas que contribuem para a

educação e o desenvolvimento dos colaboradores passam a ser uma vantagem competitiva

para desenvolver talentos de acordo com as estratégias empresariais. A aprendizagem

contínua passa a fazer parte do processo de trabalho e o capital intelectual a representar um

diferencial competitivo.

Uma das principais metodologias de ensino utilizada pelas Universidades Corporativas é o e-

learning, considerado uma solução engenhosa, pois otimiza investimento com treinamento de

pessoal e faz crescer a disponibilidade de treinamento, sem necessidade de aumentar na

mesma proporção seus investimentos nessa atividade (SOEL TL,2002). E, segundo Lemos

(2003), os seus principais beneficios estão relacionados às empresas que estão territorialmente



2

espalhadas, possuem grande efetivo, precisam de informações disponíveis 24 horas por dia

com maior agilidade, precisam reduzir custos de treinamento e viagens e têm necessidades de

personalizar seus conteúdos e modificá-los constantemente.

Outra vantagem do e-learning para as empresas está na retenção de talentos, empresas que

proporcionam desenvolvimento a profissionais mais talentosos, atraem e mantêm esses

profissionais que contribuem para o sucesso de empresa. Isso se comprova no guia As

melhores empresas para você trabalhar no Brasil (REVISTA EXAME, 2003) que diz que as

boas práticas de gestão de pessoas resultam em mais lucros e as empresas com melhores

condições para trabalhar são as que têm mais sucesso.

Para o treinando, uma grande vantagem do ensino a distância é o fato dele não ter que cumprir

horários, não precisar se deslocar todos os dias, aproveitando assim, mais seu tempo, o que

contribui para sua qualidade de vida e aproveitamento do curso.

1.1 Problemas da Pesquisa

Como os treinandos percebem o e-learning em seus diversos aspectos, pois se por um lado as

empresas estão utilizando o e-learning como ferramenta estratégica, será que a receptividade

pelos treinandos têm sido positiva? Os objetivos traçados pelas organizações estão sendo

atingidos e os conhecimentos disseminados de forma mais eficaz?

1.2 Objetivo Geral

Verificar se os conhecimentos de informática possibilitam ao treinando utilizar plenamente os

recursos técnicos que envolvem o treinamento e-learning, se possuem disciplina para realizar

as atividades de forma adequada, se a ausência do instrutor afeta a qualidade do treinamento,

se este tipo de treinamento é capaz de proporcionar o mesmo nível de apren,dizagem de um

curso presencial, se possuem apresentação gráfica e formas de interação bastante atraentes, se

o fato de poder determinar o horário de estudo representa uma grande vantagem em relação

aos cursos presenciais, se o treinando consegue identificar de forma clara a relação entre os

cursos e-learning e as competências essenciais da empresa, se os temas abordados são
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atraentes e possuem aplicabilidade prática para o ambiente de trabalho, se todo treinamento e-

learning deveria ter uma sessão presencial para complementar a fonnação e se o e-learning é

uma tendência que veio para ficar e cada vez mais as empresas irão investir nesta ferramenta

para realização de cursos.

1.3 Objetivos Específicos

• Apresentar os conceitos atuais de e-learning e universidade corporativa.

• Verificar a relação entre o e-learning e Universidades Corporativas.

• Analisar a aceitação do e-learning por parte dos treinandos na Caixa Econômica

Federal.

1.4 Hipótese

Os cursos e-learning serão cada vez mais utilizados pelas empresas nos treinamentos dos

funcionários.

1.5 Metodologia

A estratégia metodológica escolhida para esta pesquisa foi o estudo de caso com a utilização

de dados quantitativos e qualitativos. Segundo Yin (2001), o estudo de caso possibilita a

investigação de um fenômeno e seus conteúdos na vida real, quando as fronteiras entre o

fenômeno e o contexto ainda não são claramente evidentes e o pesquisador tem pouco

controle sobre os acontecimentos.

O estudo de caso foi conduzido em uma grande organização financeira, com presença em todo

território nacional, a Caixa Econômica Federal. Com mais de 100 anos de existência, uma das

características desta organização é sua política de gestão de pessoas, com forte investimento

no desenvolvimento de seus funcionários e alinhada aos objetivos estratégicos.

A pesquisa está dividida em duas etapas:
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!) Etapa!: realização de entrevistas visando identificar o alinhamento da Universidade

Corporativa com a estratégia da empresa, sua implantação, cursos oferecidos, entre

outros.

2) Etapa 2: realização de pesquisa, através de questionário, com os funcionários da

organização visando identificar sua percepção sobre os treinamentos e-learning.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A seguir será apresentada uma revisão bibliográfica contendo uma síntese dos principais

aspectos técnicos e metodológicos do e-learning e da Universidade Corporativa.

2.1 Transição do EAD para E-learning

Algumas características são comuns nas definições de EAD. este sentido, Landim (1997)

analisou 21 definições formuladas entre 1967 e 1994, selecionando as características mais

presentes. Em ordem decrescente, são: separação professor-aluno, meios técnicos,

organização (apoio-tutoria), aprendizagem independente, comunicação bidirecional, enfoque

tecnológico, comunicação massiva e procedimentos industriais.

Almengol (apud NUNES, 1994) faz uma abordagem mais ampla, enumerando as seguintes

características da EAD: população estudantil relativamente dispersa; predominantemente

adulta; cursos auto-instrucionais; cursos pré-produzidos; comunicação massiva; comunicações

organizadas em duas direções; estudo individualizado; forma mediadora de conversação

guiada; tipo industrializado de ensino aprendizagem; crescente utilização da nova tecnologia

informativa; tendência a adotar estruturas curriculares flexíveis; custos decrescentes por

estudante.

As tecnologias são utilizadas, cada vez mais, em beneficio da aprendizagem e a internet se

transformou no canal, talvez mais importante, para este processo de obtenção de informações

e conhecimento. Foi assim que surgiu o e-learning, ou aprendizagem via meio eletrônico, que

segundo Soeltl (2002) é uma maneira alternativa de adquirir conhecimento através de recursos

tecnológicos, como intranet ou internet. E esta interatividade pode ser feita nas modalidades

assíncrona (participantes realizam atividades em dia e horário de sua conveniência,

independente da presença do professor ou instrutor e dos demais integrantes da turma) e

síncrona (os participantes e os instrutores têm dia e horário determinado para estarem todos

conectados, e a interação é feita em tempo real, ou seja, por meio de chat ou numa sala

virtual).
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_ a evolução da EAD (Correios, Rádio, TV) o computador facilitou o acesso às informações e

ambém a comunicação assíncrona entre as pessoas e, finalmente, a internet permitiu o acesso

ápido a materiais educativos de forma não linear e interativa, possibilitando também a

omunicação síncrona entre várias pessoas (LEMOS, 2003).

evolução dessas tecnologias e das comunicações possibilitou o surgimento de uma nova

modalidade de EAD, o e-Iearning, que é fortemente baseado em tecnologia, permitindo

eliminar algumas limitações bastante conhecidas da EAD, tais como a falta de interatividade,

a evasão de alunos, conteúdos fracos, materiais didáticos pouco atraentes e a ausência da

verificação do nível de aprendizagem (LEMOS, 2003).

Eboli (2001) diz que as promessas da tecnologia aplicada à educação, permitindo que as

pessoas aprendam mais, melhor e mais rápido e assim se tomem mais inteligentes e

competentes são tão sedutoras que muitas vezes se tomam um fim em si mesmas e não um

recurso.

Azevedo (2000) coloca que uma das limitações do e-Iearning é o desenvolvimento de um

modelo pedagógico específico, que demanda não só o aluno on-line, mas também o professor

que dê conta de mobilizar e manter motivada uma comunidade virtual de aprendizes em tomo

de sua própria aprendizagem. Ainda, segundo Azevedo (2000), esse novo aluno e professor

precisam ser capacitados e aperfeiçoados nessa nova prática educativa, o que não se faz de um

dia para o outro, mas algo que a sociedade vai precisar promover por muitos anos.

2.2 O e-learning nas empresas

Numa tentativa de acompanhar as modificações e também de manter a empregabilidade, as

pessoas estão buscando se capacitar cons antemente. Percebe-se que não existe uma única

forma de e-Iearning: cada programa utiliza práticas diferenciadas, adequadas às características

organizacionais e que variam confonne a cultura de cada empresa, a tecnologia, os recursos

disponíveis e a própria visão que os gestores possuem a respeito do e-Iearning.

De acordo com a pesquisa Práticas de e-Iearning, realizada na Austrália e no Brasil (PILLA,

2006), para os gestores dos cursos e-Iearning os principais beneficios desta metodologia são,
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a flexibilidade, que foi o aspecto mais citado, ou seja, a possibilidade de capacitação em

qualquer parte ou lugar. A seguir, os aspectos de redução de custos em comparação com o

treinamento presencial, a redução de tempo, o acesso a um maior número de pessoas e a

oportunidade de atualização rápida e constante.

Segundo Eboli (2001), no Brasil, a maioria dos programas de treinamento aplicados, ainda

continua desvinculada das estratégias do negócio, agregando pouco valor aos resultados

obtidos, embora os gastos com esses programas sejam bastante significativos.

Considerando o material humano a verdadeira vantagem competitiva das organizações, toma-

se fundamental alinhar as competências individuais de cada funcionário com as competências

da empresa, identificando as principais atividades do negócio, descrevendo-as e

estratificando-as. Contudo, apenas disponibilizar a ferramenta não é o suficiente para

obtenção de sucesso em programas de autotreinamento, existe uma variável importante a ser

considerada - a motivação. (POLETTO,2006)

Ainda, de acordo com Poletto (2006), observa-se que as dificuldades pessoais e o

envolvimento com as tarefas do cotidiano por parte dos empregados, muitas vezes, impedem a

atualização profissional.

De outro modo, a necessidade de constante qualificação profissional pode constituir-se em um

fator negativo para o empregado colocando-o em uma situação conflitante na qual ao mesmo

tempo em que acredita na sua importância não consegue organizar seu tempo ou seu

deslocamento para um ambiente específico de treinamento.

No âmbito organizacional, Drucker (1987) sugere que um dos desafios mais importantes das

organizações da era do conhecimento é desenvolver práticas sistemáticas para administrar a

autotransformação. Segundo ele, a organização tem que aprender a criar novos conhecimentos

por meio de melhoria contínua de todas as atividades, mediante desenvolvimento de novas

aplicações com base em seus próprios sucessos, e manter uma inovação contínua como

processo organizado, visando sempre responder ao desafio de aumentar continuamente a

produtividade dos trabalhadores do conhecimento e da área de serviços. Acredita-se que

dentro dessas premissas enquadram-se as Universidades Corporativas.
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s Universidades Corporativas (UC's) representam sistemas de desenvolvimento de pessoas,

endo como sustentação modelos estratégicos de gestão de pessoas como, por exemplo, o

odeIo de gestão por competências.

ara as organizações, o e-learning traz uma série de beneficios. Rosemberg (2002) lista os

eguintes: redução de custos de treinamento, melhora do lead time da empresa, mensagens

onsisfentes e personalizadas, confiabilidade do conteúdo, aprendizagem constante,

otimização do tempo do usuário, acessibilidade, criação de comunidades, escalabilidade,

aproveitamento do investimento corporativo na Web e agregação de valor aos serviços para os

clientes.

Uma pesquisa realizada com I7 participantes ao Prêmio e-learning Brasil ABRH (apud

SOELTL, 2002) apresentou as seguintes razões de negócio que direcionaram a adoção do e-

learning, de acordo com suas contribuições estratégicas: Redução de custos de viagem, 69%;

Novas oportunidades e negócio, 66%; Redução de custos de treinamento, 62%; Agilizar o

lançamento de novos produtos, 58%; Aumento da produtividade de processos, 56%; Melhor

utilização dos produtos atuais pelos clientes, 55%; Permanência dos especialistas nos postos

de trabalho, 50%; Maior envolvimento de parceiros e fornecedores, 50%.

Para os empregados, o e-learning é percebido de maneira diferente por cada um deles, de

acordo com Filho (2005) o aluno, por não ter de cumprir horários, nem se deslocar todos os

dias, aproveita melhor seu tempo, ganha em qualidade de vida e mantém suas

responsabilidades de estudante, e com maior aproveitamento do curso.

Segundo Meister (2004) para aprender nesse ambiente, o trabalhador precisa saber acessar os

servidores, os grupos de notícias e as páginas da internet a fim de pesquisar novos produtos,

serviços e ofertas competitivas. Os trabalhadores precisaram de um novo conjunto de

habilidades - conhecimento tecnológico - a fim de usar os softwares mais modernos para

acessar informações e explorar novos dados mais profundamente.

Ao mesmo tempo em que o mundo corporativo realiza mais e mais operações on-line, o

conhecimento tecnológico toma-se mais importante. Em empresas que estão se deslocando

para o mundo on-line, sabendo acessar e movimentar-se pela intranet da empresa é uma das

primeiras habilidades que o novo funcionário deve aprender.
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Outro fator importante nesse contexto é a autodisciplina, o funcionário precisa reconhecer que

I le deve cuidar da sua aprendizagem porque o cargo que ocupa hoje pode evoluir para algo

iferente amanhã ou simplesmente desaparecer por completo, é o que Meister (2004) define

orno autogerenciamento da carreira que envolve aprender a identificar e obter novas

ualificações e competências que permitam ao funcionário ocupar uma nova posição, dentro

u fora da organização.

Uma empresa que apóie e encoraje o autogerenciamento da carreira pode no final ter

funcionários muito mais qualificados e flexíveis porque eles compreendem a necessidade de

atualizar e reciclar suas habilidades continuamente. Uma maneira efetiva de nutrir e apoiar o

autogerenciamento da carreira é criar um centro de carreira dentro da universidade

coorporativa. Esse centro toma-se um sinal visível do compromisso da empresa com o

desenvolvimento do funcionário, permite aos funcionários avaliar suas habilidades e compará-

las com os padrões da empresa e do mercado assim como cultivar qualificações que os

ajudem a ter sucesso tanto no cargo atual quanto em cargos futuros. (MEISTER, 2004)

Para medir o nível de aprendizado, as universidades corporativas devem desenvolver um

sistema de avaliação, que de acordo com Meister (2004) deve estar baseado em três

perguntas:

1. Que impacto provocamos no nosso capital humano em termos de manutenção, satisfação e

inovação dos funcionários?

2. Que impacto provocamos em nossos clientes, internos e externos, em termos de

manutenção, satisfação e metas empresariais atingidas?

3. Que impacto provocamos em termos de estratégias e metas empresariais atingidas?

Para Warr e Allan (apud ZERBINI et alI, 2006) existem três conceitos que eventualmente

podem gerar dúvidas: habilidades/hábitos de estudos, estilos de aprendizagem e estratégias de

aprendizagem. A seguir são apresentadas as definições propostas por esses autores para cada

um desses conceitos:
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Hábitos de estudo envolvem os procedimentos utilizados pelo aluno para integrar os

melhores aspectos contextuais e maneiras de estudo com o objetivo de melhorar a

aquisição e retenção da aprendizagem. Exemplos de hábitos de estudo são: habilidades

de leitura, gerenciamento do tempo, procedimentos de revisão, fazer anotações, entre

outros.

Estilos de aprendizagem são as preferências do estudante referentes aos aspectos

contextuais e as maneiras de estudo. Compreendem a preferência dos indivíduos por

determinadas estratégias de aprendizagem e por aspectos do contexto em que esta

ocorre. Exemplos de estilo de aprendizagem: nível de ruído e temperatura do ambiente

ao estudar, horário de preferência de estudo, formas de estudo (individual ou em grupo).

• Estratégias de aprendizagem são procedimentos utilizados pelos indivíduos durante as

atividades de aprendizagem. As estratégias variam mais do que os estilos, já que podem

ter influencia das preferências gerais do individuo. Alem disso, os autores dizem que as

estratégias podem ser modificadas em treinamento com o intuito de aumentar a

efetividade de aprendizagem em uma atividade ou ambiente específico. Isto significa

dizer que não existem estratégias melhores, mas sim estratégias adequadas ao tipo de

atividade a ser aprendida.

Em uma pesquisa exploratória realizada na Austrália e no Brasil (PILLA et alI 2006) no que

se refere ao design, o e-learning não é padronizado nas empresas. A tecnologia pode estar

"encobrindo" o papel do professor em alguns casos. Nas empresas onde há tutores, acredita-se

que essa função poderia ter maior destaque. Algumas empresas iniciaram um help desk, um

call center ou um modelo de e-coach ou dinamizadores. Apesar de ter sido identificada uma

tendência de abordagem de ensino-aprendizagem mais voltada a adultos e ao construtivismo,

ainda há uma carência de praticas de e-learning mais colaborativas, onde as pessoas possam

interagir através das tecnologias, compartilhar experiências, construir conhecimentos, ter

novas idéias, trabalhar em times ou em comunidades e resolver problemas.

A abordagem da universidade corporativa reconhece como é importante cada funcionário ter

um sólido conhecimento dos valores, cultura e tradição da organização, bem como da

estrutura contextual em que ela opera, das suas competências básicas e dos recursos
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pecíficos de cada cargo, apresentados individualmente pelas escolas de aprendizagem

EISTER, 2004).

\inda, segundo Meister (2004), as universidades corporativas, promovem o desenvolvimento

os funcionários em três áreas amplas, denominadas de três Cs. São eles:

idadania corporativa - Incute em todos os níveis de funcionários a cultura, os valores, as

I adições e a visão da empresa. Nesse conceito de cidadania está implícita uma forte

.dentificação com a empresa em que se trabalha e seus valores centrais. Essa conscientização

a identidade cultural da organização é semelhante à abordagem adotada por muitas empresas

aponesas.

Estrutura contextual - Oferece a todos os funcionários uma noção dos negócios da empresa,

eus clientes, concorrentes e as melhores práticas dos outros. Os funcionários adquirem um

onhecimento sólido das características e dos beneficios dos produtos e serviços da empresa,

amo ela ganha dinheiro, como seus negócios se comparam com os da concorrência e, o mais

importante, como aprender com as melhores práticas de empresas de primeira linha que

eterminam os padrões de excelência dentro do mercado.

Competências básicas do ambiente de negócios - Desenvolve um conjunto de competências

específicas para o negócio da organização, as quais definem a vantagem competitiva da

mpresa. As competências básicas comuns identificadas pelas empresas entrevistadas no livro

Educação Corporativa - A gestão do capital intelectual através das Universidades

Corporativas" (MEISTER, 2004) foram: aprender a aprender, comunicação e colaboração,

raciocínio criativo e resolução de problemas, conhecimento tecnológico, conhecimento de

negócios globais, desenvolvimento de liderança e autogerenciamento da carreira.

gora, a ênfase é o aprendizado individualizado, usando métodos extremamente avançados

para obter progressos na carreira. Esse foco no uso de vários fonnatos como intranet, satélite e

multimídia aponta para a ampliação da missão e do alcance da aprendizagem. As empresas

precisam, portanto, ir além da criação de oportunidades de aprendizado na sala de aula ou até

mesmo no computador. As organizações comprometidas com a aprendizagem têm de ajudar

indivíduos e equipes de funcionários a desenvolver a capacidade de aprender. Isso significa
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azer experiências com ferramentas e técnicas que não pertencem ao kit do instrutor

adicional (MEISTER, 2004).

2.3 Universidades Corporativas

Eboli (2002) ao analisar novas perspectivas do treinamento afirma que a partir de 1997, existe

uma estreita associação entre educação, modernidade e competitividade.

Para Eboli (2002) o surgimento do conceito de UC representou o divisor de águas (marco

histórico) que evidencia a passagem do centro de treinamento tradicional (foco no cargo),

para a educação corporativa (foco nas competências) que abrange todos os funcionários e

parceiros da empresa.

Alperstedt (2001), divide as UC's em três categorias, segundo a amplitude de atendimento:

a) atendimento ao público interno, restringindo-se aos empregados da empresa;

b)atendimento ao público externo restrito, alcançando além dos empregados os fornecedores,

franqueados e/ou clientes;

c) atendimento ao público externo ampliado, o que significa uma ação extensiva ao público

interessado em geral.

Cada pessoa utiliza um método para adquirir conhecimento, ou seja, cada indivíduo aprende

de modo pessoal e único. O estilo de aprendizagem está relacionado com o modo e como essa

pessoa se comporta durante o aprendizado, por exemplo, quais as suas preferências de

horários para estudo e tipos de recursos didáticos que melhor facilitam seu aprendizado

(vídeos, material impresso, apresentação expositiva, computador, etc).

Universidades Corporativas estão buscando pioneiramente novas formas criativas de ensinar

gerentes o perfil que eles necessitam para atuarem em uma economia bas~ada no

conhecimento. Elas estão reinventando o que era chamado de "treinamento" e dentro deste

processo está a educação para aumentar a proximidade com as estratégias de negócios das

corporações. A tendência agora é o contrário do velho ditado "Aquele que não sabe fazer

ensina" - por que aqueles que fazem, agora também estão ensinando e consequentemente

também aprendendo (FERREIRA, 2006).
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Segundo Thiede (2008), na Estilo & Gestão RH, por mais que sejamos resistentes e poéticos,

a disciplina invariavelmente é a competência mais correta e talvez o exemplo que melhor

traduz ações em desempenho. A intenção de fazer algo de uma forma melhor envolve

atitudes, cujo comportamento é orientado por valores dos indivíduos.

Qualquer estratégia bem planejada não encontra eco no caso das pessoas responsáveis pela

execução não agirem de acordo com o necessário e no momento oportuno. Compreender a

organização e as pessoas que fazem parte dela determina em aplicar o conceito de disciplina

exigível para que transforme desempenho em resultados efetivos (THIEDE, 2008).

Segundo Dutra (2002), as empresas buscam alinhar suas estratégias com os objetivos e sonhos

individuais de seus empregados, atuam orientadas ao desenvolvimento das competências

humanas e empresariais e avaliam os resultados como consequência da performance

individual de seus empregados. Neste modelo de gestão, cabe às pessoas a responsabilidade

pelo auto-desenvolvimento, pela competitividade profissional e de sua carreira. As empresas

têm o papel de estimular o desenvolvimento de seus empregados e criar o espaço ocupacional,

de maneira a permitir que as pessoas possam assumir responsabilidades e atribuições cada vez

mais complexas, promovendo, assim, o desenvolvimento das competências individuais e

coletivas, visando atender as reais necessidades do negócio. (SILVA, 2005)

Segundo Eboli (2004), a educação corporativa nas empresas para se constituir em estratégia

de aquisição de vantagem competitiva, a ser reconhecida como uma prática de sucesso,

precisa estar em linha com os seguintes princípios: comprometimento da alta cúpula;

identificação das competências críticas empresariais e humanas; ações e programas

educacionais voltados para o desenvolvimento das competências críticas; sistema de gestão do

conhecimento que estimule o compartilhamento· de conhecimento e troca de experiências;

intensiva utilização da tecnologia aplicada à educação; líderes e gestores responsáveis pelo

processo de aprendizagem; consideração dos objetivos do negócio na avaliação dos resultados

dos investimentos em educação e formação de parcerias com instituições de ensino superior.
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3 CONDUÇÃO DA PESQUISA

3.1 Contexto da Pesquisa

3.1.1 Histórico da Caixa

Fundada em 12 de janeiro de 1861, na cidade do Rio de Janeiro, pelo Imperador Dom Pedro

11, a Caixa Econômica e Monte de Socorro tinha como propósito incentivar a poupança e

conceder empréstimos sob penhor. Um dos objetivos do imperador era inibir a atividade de

outras empresas que não ofereciam garantias aos depositantes e ainda concediam empréstimos

a juros excessivos. A Instituição atraiu príncipes, barões e até escravos que, ávidos por

comprarem suas cartas de alforria, nela depositavam seus recursos.(CAIXA, 2008)

Em 1874, a Empresa começou sua expansão, instalando-se em outras províncias. Somente em

1969, quase cem anos depois, aconteceria a unificação das 22 Caixas Econômicas Federais,

que passaram a atuar de forma padronizada.

Hoje, a Caixa é o maior banco público da América Latina e atende não só os seus clientes

bancários, mas todos os trabalhadores fonnais do Brasil, por meio do pagamento de FGTS,

PIS e seguro-desemprego; atende também beneficiários de programas sociais e apostadores

das Loterias.

3.1.2 Missão, Valores e Visão da Caixa

Promover a melhoria contínua da qualidade de vida da sociedade, intermediando recursos e

negócios financeiros de qualquer natureza, atuando, prioritariamente, no fomento ao

desenvolvimento urbano e nos segmentos de habitação, saneamento e infra-estrutura, e na

administração de fundos, programas e serviços de caráter social. Os seus valores são:

Direcionamento de ações para o atendimento das expectativas da sociedade e dos

clientes.
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Busca pennanente de excelência na qualidade de serviços.

Equilíbrio financeiro em todos os negócios.

Conduta ética pautada exclusivamente nos valores da sociedade.

Respeito e valorização do ser humano

A visão da Caixa é ser referência mundial como banco público integrado, rentável,

socialmente responsável, eficiente, ágil e com permanente capacidade de renovação.

3.1.3 A Universidade Corporativa Caixa (UCC)

De acordo com o site da Universidade Corporativa Caixa (2008), ela é resultado de um

trabalho focado no desenvolvimento integral das pessoas, iniciado em 1996, com o Programa

Crescer com a Caixa.

o Programa propunha a inclusão de novos elementos na cultura educacional, como a atuação

dos gestores como líderes educadores, a co-responsabilidade do aprendiz pelo seu

desenvolvimento e o foco em resultados sustentáveis.

A evolução do programa resultou na implantação da UCC, cujo foco principal é vincular as

ações de desenvolvimento à estratégia da Empresa. Durante três anos, as ações da

Universidade foram acompanhadas e avaliadas, gerando diagnósticos positivos que revelaram

muitos pontos fortes, e também, oportunidades de crescimento.

A Universidade Corporativa Caixa foi redesenhada. O início foi a revisão dos pilares que a

sustentam (ideologia, filosofia e configuração organizacional), e a elaboração de um modelo

pedagógico, que se tomou o referencial para o processo de educação corporativa na Empresa.

Também foram revistas as funcionalidades do Campus Virtual para dar ênfase ao aprendiz. A

UCC já dispõe de um Campus Físico em São Paulo, além do projeto de criação de mais um

Campus Físico em Brasília, para as ações educacionais com metodologia de sala de aula.

Com o redesenho, a Universidade Corporativa Caixa busca propiciar maior interação na

educação corporativa e viabilizar oportunidades de desenvolvimento orientado.
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3.1.4 Missão, Visão e Premissas da Universidade Caixa

A missão da UCC é Fomentar o aprendizado contínuo e o desenvolvimento de competências,

objetivando o alcance de resultados sustentáveis para as pessoas, para a Caixa e para a

sociedade. Sua visão é ser reconhecida como um centro de excelência em soluções de

aprendizagem para o desenvolvimento profissional e social da Caixa e seus parceiros.

A Educação Corporativa na Caixa (CAIXA, 2008) está alicerçada em 15 premissas, que dão

forma à atuação da sua Universidade e fundamentam as ações por ela desenvolvidas, com

destaque para:

contribuição para o fortalecimento do papel da Caixa como agente governamental

estratégico na implementação das políticas públicas;

valorização, o desenvolvimento contínuo e a profissionalização dos colaboradores

internos, de forma integrada com os objetivos organizacionais;

reconhecimento de que aprender é um processo contínuo e de que é na interação entre

as pessoas e situações vivenciadas no dia-a-dia que o aprendizado se consolida;

estabelecimento de um sistema de deveres e direitos mútuos - Empresa e empregado -

em relação às ações de desenvolvimento;

valorização dos parceiros da Caixa e a participação .
maIS direta na sua

profissionalização;

desenvolvimento de competências individuais e coletivas que sustentem as

competências essenciais da Caixa e garantam resultados sustentáveis;

desenvolvimento de competências e sua efetividade dentro de um contexto educacional

que estimule o espírito crítico, criativo e empreendedor e respeite a autonomia dos

sujeitos;
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4 RESULTADOS DA PESQUISA

4.1 - A Universidade Caixa e a Caixa (entrevista)

Nos meses de julho e agosto foram realizadas entrevistas estruturadas com a Assessora

Regional de Recursos Humanos da Superintendência Sul Fluminense, Rosângela

Nepomuceno. De acordo com assessora, a Universidade Caixa é uma ferramenta estratégica

cujos programas são patrocinados pela vice-presidência e as ações educacionais demandadas

pelas áreas da empresa de acordo com suas necessidades.

o alinhamento estratégico da UCC aos objetivos da Empresa viabiliza-se por meio de quatro

políticas:

• Política I: a Caixa reconhece o processo de educação corporativa como estratégia de

crescimento profissional e prioriza o investimento contínuo em ações de

desenvolvimento integradas com os seus objetivos estratégicos.

• Política 11: a Caixa estimula o desenvolvimento permanente da sua cadeia de valor

como forma de valorizar a competência e a profissionalização e fortalecer a

responsabilidade social.

• Política 111: a Caixa reconhece o exercício da liderança educadora como prática

essencial na gestão de pessoas.

• Política IV: a atividade de instrutoria/tutoria é considerada de alta relevância e

prioridade para o processo de educação corporativa da Caixa.

A Universidade Corporativa Caixa está alinhada com o Modelo de Gestão por Competências.

O funcionário faz o planejamento de sua carreira a partir das trilhas de desenvolvimento

existentes na Universidade, e estas trilhas contêm todos os cursos necessários para

desenvolver as competências, habilidades e atitudes exigidas ao perfil do cargo desejado.
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As ações educacionais desenvolvidas pela Universidade Corporativa Caixa, sejam elas

presenciais ou à distância, estão agrupadas em cinco escolas, que desenvolvem ações que

promovam o desenvolvimento de competências essenciais ao crescimento da pessoa e da

organização. São elas:

• Escola da Cidadania e Integração: Abrange as ações educacionais que visam

disseminar os valores que pautam a atuação da Caixa e são fundamentais para os

colaboradores da Empresa. A Escola tem a função de fortalecer a imagem corporativa da

Caixa, focada na responsabilidade social e na construção do desenvolvimento associado à

valorização do ser humano.

• Escola de Negócios: Agrupa as ações educacionais voltadas para o fortalecimento e

aperfeiçoamento das competências necessárias à realização de negócios nos segmentos

de atuação da Caixa.

• Escola de Apoio aos Negócios e Parceiros: Abrange as ações educacionais voltadas para

o desenvolvimento de conhecimentos que apóiam a gestão de pessoas, de recursos e de

processos, visando à realização das operações e negócios da Caixa.

• Escola de Gestão: Contempla ações educacionais que buscam fortalecer o modelo de

gestão empresarial, formar líderes e gestores da instituição e oferecer conhecimentos em

gestão de processos, de pessoas e de recursos para a realização da missão da Caixa.

• Escola de Formação Ampliada: Tem como objetivo expandir e diversificar os

horizontes de aprendizagem, desenvolvendo ações corporativas de natureza continuada

ou que busquem ampliar o desenvolvimento de competências críticas, por meio de

oportunidades disponíveis no mercado. Nesse núcleo estão as ações com foco em

formação graduada, cursos seqüenciais equivalentes a nível superior, extensões

universitárias, pós-graduações e idiomas estrangeiros.

Assim, a UCC investe na capacitação dos profissionais, desen 01 endo metodologias e

produtos educacionais que proporcionem o desen 01 imento de competências a serviço de

negócios rentáveis e sustentáveis.
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A UCC também é utilizada como ferramenta para escolher sucessores e como subsídio para

os processos seletivos internos.

Além de atender aos funcionários, a UCC tem uma parte aberta ao público externo no site

universidade.caixa.gov.br, onde são oferecidos cursos como: Matemática Financeira,

Comunicação e Linguagem, Direitos do Consumidor Bancário, entre outros, o que permite

uma maior transparência e ainda pode ajudar na atração de talentos.

Como nova metodologia, a UCC prevê a atualização do banco de instrutores, adoção de novos

livros e chats, e ainda uma dosagem com o curso presencial.

4.2 Pesquisa com participantes dos cursos e-learning da Universidade Caixa

o estudo sobre a percepção dos empregados desta instituição financeira em relação aos cursos

e-learning, foi realizada através de pesquisa exploratória, nos meses de junho e julho de 2008.

A coleta de dados foi feita através de questionários impressos, que foram distribuídos

pessoalmente aos participantes. A pesquisa foi realizada com ocupantes de cargos técnicos,

administrativos e gerencias de agências bancárias nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e

Minas Gerais. Foram distribuídos formulários para 150 funcionários, sendo que o critério de

distribuição utilizado foi o de conveniência de acesso e foram retomados 90 questionários, o

que representa uma taxa 60%.

o questionário é composto de afirmativas relacionadas ao e-learning, elaboradas após a

revisão bibliográfica e, que exploram a percepção dos respondentes sobre o nível de

concordância com temas relacionados à facilidade para utilização dos recursos de informática,

autodisciplina para realizar o curso, relação entre ausência do instrutor em tempo integral e a

qualidade do curso, comparação do nível de aprendizado dos cursos e-learning em relação aos

cursos presenciais, apresentação gráfica e nível de interação dos cursos, vantagem de

determinar o horário de estudo, relação entre os cursos e-learning e as competências

essências, aplicabilidade dos temas abordados e a percepção se o e-learning é uma tendência

ou moda passageira.
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As respostas para cada afirmativa estão dispostas em uma escala Likert, hierarquizadas de I a

4, sendo:

l-Discordo Completamente, 2-Discordo, 3-Concordo e 4-Concordo Plenamente.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A amostra, constituída de 90 funcionários, sendo 52% do sexo masculino, possui média de

idade de 35 anos, 41% dos respondentes está situado na faixa etária entre 20 e 29 anos e 30%

entre 30 e 39 anos. O tempo médio de empresa é de 8 anos e no aspecto escolaridade,

predominam os participantes com nível superior completo, com 66% da amostra. Um dado

relevante é que 71% dos participantes já realizaram 31 horas ou mais de cursos e-learning, o

que retrata esforço da Caixa na difusão desta metodologia, conforme demonstrado no Gráfico

1.

Número de Horas em Treinamento e-Iearning

até 10 horas de 11 a 30 horas de 31 a 50 horas mais de 50 horas

Gráfico 1- Horas de Treinamento e-learning

Dos nove aspectos relacionados ao e-learning que foram pesquisados, seis aspectos obtiveram

grau de concordância superior a 70% (somatório das respostas da opção 3- Concordo e da

opção 4- Concordo Plenamente) conforme Gráfico 2.
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Nível de Concordância
somatório do percentual dos graus 3 e 4 (Concordol Concordo Plenamente)

Comp. Nível Instrutor e
Aprendizado Oualidade

Auto- Apresentação Competências Temas
disciplina gráfica e essenciais abordados

interação

Vantagem
determinar
horário

Nível Tendência
Informática ou moda

Gráfico 2- Nível Percentual de Concordância

Com referência a esses seis itens, com nível percentual de concordância superior a 7

(grifados em azul no gráfico), podemos afirmar, no âmbito desta amostra, que:

I.

Apresentação gráfica e interação: Para 87% dos participantes da pesquisa os program

treinamento e-learning possuem apresentação gráfica e formas de interação bastante a

para o aluno. Esta questão é um grande desafio para as organizações, que ne

desenvolver metodologias adequadas aos cursos e-learning e, simultaneamente

também devem possuir uma interface gráfica atraente para o aluno.

Competências essenciais: 89% dos respondentes conseguem identificar de fo ~'_

relação entre os cursos e-learning e as competências essenciais de sua empre a _

das empresas que possuem Universidades Corporativas os cursos e-learning

principais ferramentas de treinamento. Como o alinhamento das UC' s com

essenciais é um de seus principais objetivos, quando os participantes ident·

é um indicativo que este objetivo está sendo atendido.

Temas abordados: Para 89% dos pesquisados, os temas abordados n

são atraentes e possuem aplicabilidade prática para o seu ambien e

empresa pesquisada são oferecidos atualmente diversos cursos e- I
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áreas comportamental, técnica e de informática,este resultado é um indicativo de que a

ferramenta e-learning não tem restrições para ser utilizada nos principais tipos de treinamento

existentes.

Vantagens determinar horário: 92% dos pesquisados consideram uma grande vantagem do

curso e-learning, em relação aos cursos presenciai o fato de poder determinar o horário de

estudo. Este resultado confirma, no âmbito desta amostra, a questão amplamente divulgada na

literatura que uma das principais vantagens do c r e-learning é não ter de cumprir horários

previamente definidos. Ações de divulgação de r os e-learning podem explorar este ponto

para seu público alvo.

Nível de informática: Para 96% dos parti i ante da pesquisa, o nível de conhecimento de

informática que eles possuem os po °b·· am ti izar plenamente os recursos técnicos que

envolvem o treinamento e-learnil g. O e a ectos de acesso, navegação, multimídia,

participação em chats, interrupção e re d c rso, etc., não representam um empecilho

para participação em cursos e-Iea ing. E e ão é importante para a investigação dos

demais pontos da pesquisa, pois deticienc·a no a ecto de informática podem contaminar a

percepção dos pesquisados sobre os demaii do questionário.

Moda ou tendência: Para 98% dos pesq i a o e-learning é uma tendência que veio para

ficar, e acreditam que cada vez mais as empre a irão in estir nesta ferramenta para realização

de cursos. Estes números demonstram que o e i ados não vêm o e-Iearning como uma

moda passageira, ao contrário, acreditam na a perenidade, o que pode contribuir para

aumentar sua credibilidade dentro das organizaçõe .

Os três itens que apresentaram níveis percentuais de concordância (somatório das freqüências

dos graus 3- Concordo e 4-Concordo Plenamente) abaixo de 70% (grifados em vermelho no

Gráfico 2), também foram os únicos que obtiveram médias abaixo de 3,0 (equivalente ao grau

"Concordo" na escala Likert estabelecida) conforme Gráfico 3.
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íve de ConcQ, â c·a
é'·a das Repos as
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Aprendizado

Instrutor e
Qualidade

Auto-
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Gráfico 3 - Nível de Concordância

Com referência a esses três itens, com níveis de concordância inferiores a 3 (grifados em

vermelho no gráfico), podemos afirmar, no âmbito desta amostra, que:

Comparação do nível de aprendizado: Na média das respostas, os pesquisados não concordam

que o treinamento e-learning é capaz de proporcionar o mesmo nível de aprendizagem que

um curso presencial.

Ausência instrutor: Os participantes da pesquisa, na média, consideram que a ausência de um

instrutor durante uma atividade de treinamento prejudica a qualidade do aprendizado.

Autodisciplina: Os respondentes, na média, não possuem disciplina para realizar as tarefas

previstas, ou seja, não conseguem planejar e realizar suas at- idades de treinamento via e-

learning de forma satisfatória.
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6 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de ser um tema novo em tennos empresariais e acadêmicos, o e-learning já possui

uma ampla revisão bibliográfica e também diversos exemplos organizacionais que

possibilitam analisar sua filosofia, estru ração modo de funcionamento e também questões

que ainda necessitam de uma reflexão aprofundada.

A aceitação da metodologia e-learning na pesq isa exploratória realizada é bastante positiva

por parte dos alunos nos aspectos ligados a facilidade para utilização dos recursos de

infonnática, autodisciplina para realizar o curso, apresentação gráfica! nível de interação dos

cursos, vantagem de detenninar o horário de estudo, relação entre os cursos e-learning e as

competências essências, aplicabilidade dos temas abordados e a percepção que o e-learning é

uma tendência. A pesquisa aponta para a necessidade de novos estudos que analisem a

diferença de nível de aprendizagem entre cursos e-learning e cursos presenciais, bem como

identificar fonnas de compensar a ausência de contato pennanente dos alunos com os

instrutores no decorrer do curso e formas de estimular maior disciplina para realização das

atividades.

Uma observação participante seria útil no sentido de averiguar as transformações nas

disposições dos alunos para aprender e verificar os tipos de mudanças de atitudes que estão

ocorrendo em decorrência da popularização desta nova modalidade de ensino. Em se tratando

de uma modalidade que requer uma postura mais autodidata, autônoma e, portanto,

empreendedora, há que se considerar que a EAD coloca um grande desafio às organizações

que querem utilizar-se desta modalidade de ensino. A implementação de programas de EAD,

como já foi dito, requer, antes de tudo um p anejamento bem ei o a fim de que resultados

positivos possam ser alcançados. Tal pIa ejamento de e necessariamente levar em

consideração a ruptura no modelo de aprendizagem atra és do qual o futuro aluno foi

socializado, em geral o ensino bancário em que o profes or deposita seu conhecimento nas

cabeças dos alunos (FREIRE, 1996)

Os desafios que se nos colocam pela sociedade do conhecimento do novo século requerem,

sobretudo, profissionais que sejam capazes de aprender a resolver problemas para os quais as

soluções ainda estão por construir. Daí a necessidade de profissionais pró-ativos, autodidatas,

empreendedores e sobretudo aventureiros. Para tanto, é preemente a necessidade de aprender
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a aprender, aprender a descobrir, aprender a se aventurar pelas avenidas do desconhecido, da

complexidade e do desafio de inovar. A EAD não é a nova panacéia capaz de resolver todos

os problemas vindouros, mas pode ter importante papel ao incentivar o espírito da autonomia.
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7 CONCLUSÃO

Os dados estudados demonstraram que os fu cionários aprenderam a utilizar essa ferramenta

para o próprio beneficio, ou seja, desen 01 imen o atualização e crescimento profissional.

Isto é evidenciado na pesquisa realizada q an 89% dos respondentes conseguem

compreender e identificar a relação entre o c r o e-Iearning oferecidos pela empresa e as

competências essenciais que estão fortem1en e igada m as e tratégias da mesma.

Porém, ainda sentem falta da presença do instrutor não conseguem planejar e realizar as

atividades de treinamento via e-learning de fonna satisfatória e não concordam que este tipo

de treinamento é capaz de proporcionar o mesmo nível de aprendizado de um curso

presencial, o que demonstra que os cursos e-learning não irão substituir os treinamentos

presenCIaIS.

Assim, ao concluir esta síntese dos resultados obtidos com este trabalho, verifica-se que os

impactos desta ferramenta de treinamento, desenvolvimento e educação depende de como ela

é operacionalizada dentro da organização e de como é recebida pelos funcionários.

Talvez uma maior dosagem com cursos presenciais seja a solução para uma maior eficiência.

Porém, nota-se claramente, que a adoção de universidades corporativas por parte das

empresas, principalmente as grandes corporações, é uma prática que veio para ficar.
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ANEXO 1 - Pesquisa com Gestor

PERFIL CAIXA E TI'"

SOBRE A CAIXA:

1. Histórico

2. Visão

3. Missão

4. Valores

SOBRE A UNIVERSIDADE CORPORATIVA CAIXA

1. O que leva ao surgimento do e-learning

2. O envolvimento da Alta Direção

3. O e-learning, a UC e o alinhamento com a estratégia.

4. Desenvolvimento dos cursos

5. Metodologia

6. Tipo de e-learning: síncrono, assíncrono, com tutor, se possui parte presencial, etc.

7. Estrutura do Programa (funcionários envolvidos, parceria com consultorias e

Universidades)

8. Os primeiros cursos e sua recept· idade

9. Situação atual

10. Quais cursos são oferecidos

PLANOS PARA O FUTURO

1. Novas Metodologias
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Escolaridade: 20 Grau u erior In mp eto uperior Co leto I Pó -Graduação )

N° de horas realizadas em cur os e-Iearning: Até 10 horas () de 11 a 30 horas
de 50 horas ( )

de 31 a 50 horas ( )
.maIS

Cursos
Importantes): _

Realizados (Mais

Seguem abaixo 10 afrrmativas sobre a metodologia e-learning de treinamento, acompanhadas de uma escala com
graus variando entre 1 e 4. Marque com um "X" o grau que melhor representa a sua percepção sobre cada
questão abordada. Importante: Não existem respostas certas ou erradas.

Discordo
Totalment DiscordoAFIRMATIVA
e

Concordo Concordo
Plenamente

1

Os meus conhecimentos de informática me possibilitam
utilizar plenamente os recursos técnicos que envolvem o
treinamento e-learning (acesso, navegação, multimídia, 1
participação em chats, interrupção e retomada do curso,
etc. ).

2
Planejo e consigo realizar minhas atividades de
treinamento via e-learning de forma adequada, ou seja, 1
tenho disciplina para realizar as tarefas previstas.

3

Participar de uma atividade de treinamento em que não há
a presença de um instrutor durante todo o tempo, como 1
ocorre no e-learning, não afeta a qualidade do
aprendizado.

4
Considero que o treinamento e-learning é capaz de
proporcionar o e mo ní -el e apre dizagem que um 1
curso pre en ial.

5
Os program
apresentação gráfi a e
atraente para o ~~~""
O fato de .e ermmar

repre enta uma gran6 curso e-lea
relação ao
Consigo "d
curso e-le
empre a.

clara a
. g e as competências e enCIal7

Os temas no cur os de e-learning são atraente
e possuem a ~_....,," .dade prática para o meu ambiente de 1
trabalho. I

8

O e-learning . encia que veio para ficar, e cada
.•••v-l.~ • - o in estir nesta ferramenta para 19 .vez maIS as

realização de

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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410 Todo treinamento e-learning deveria ter uma e ã 1
presencial para complementar a forma ão.

3

Espaço reservado para co e , . .. .arlO a ' ClonalS e nece sário utilize o verso):


