
e-Learning deslumbra as empresas de telefonia móvel  
 
 
As companhias que comercializam celulares se transformaram em um dos setores mais 
permeáveis às soluções de educação virtual. Os casos da Telstra, Telecom NZ, Vodafone e CTI 
– Móvel. 
 
“Na Austrália e Nova Zelândia, os fornecedores de móveis e celulares optaram pelo e-Learning 
para poder capacitar rapidamente a suas forças de vendas, com conhecimentos técnicos que 
lhes permitam enfrentar a um competitivo mercado em plena expansão”, assinalou uma 
recente investigação do Sydney Morning Herald.  
 
Telstra é uma das companhias telefônicas que mais estão aproveitando as soluções de 
capacitação virtual, ao ponto de ser considerada atualmente como um dos maiores usuários da 
modalidade nesta região do planeta.  
 
De fato, durante os últimos seis meses tem desdobrados 50 módulos em linha, principalmente 
enfocados em seu negócio de telefonia móvel. Para seu responsável comercial, John Rolland, o 
e-Learning possui uma importância fundamental na hora de elaborar estratégias de negócio.  
 
"A qualidade do treinamento de nosso pessoal está direta relacionada ao serviço que eles 
entregam a seus clientes", afirma o executivo. “A assistência ao consumidor é uma de nossas 
prioridades mais importantes, um ponto de diferenciação diante de outras companhias.  
 
Tendo em vista que o mercado de telefonia móvel está maduro e aumentando sua 
complexidade, o e-Learning se converteu em uma ferramenta crítica para nossa força 
trabalhista em procura de ajudar os clientes a conseguir a melhor solução para suas 
necessidades”, assegura Rolland.  
 
Por sua vez, a Gerente de Capacitação do Telecom NZ, Bridgette Dalzell, também encontrou 
no e-Learning uma solução para suas necessidades, adotando em meados do 2003 esta 
metodologia para apoiar o desenvolvimento dos 1400 produtos e serviços que a companhia 
oferece.  
 
O grande desafio do Telecom NZ foi construir processos de capacitação -sólidos e velozes- que 
pudessem abastecer com atualizações periódicas uma grande rede de lojas, sustentada por 
uma pequena equipe de treinadores.  
 
Conforme explica Dalzell, graças à implementação de soluções de aprendizagem online, os 
vendedores incrementaram sua preparação e conhecimentos a respeito de cada produto ou 
serviço da empresa, melhorando notavelmente os rendimentos comerciais.  
 
No caso do Vodafone Austrália, a diretora, Deb Howcroft, explica que os investimentos que sua 
companhia tem feito em matéria de e-Learning estão sustentadas sobre critérios de custo-
benefício e de maior eficácia nos processos de capacitação.  
 
“A capacitação virtual pode desenvolver-se dentro da mesma empresa sem provocar rupturas 
no negócio. Esta modalidade é estratégica na medida que permite obter informação e 
treinamento enquanto se está trabalhando. Do mesmo modo, ajuda o pessoal a tomar 
responsabilidade em relação a sua própria capacitação e desenvolvimento profissional”, 
considera a executiva.  
 
"Nós temos uma vantagem estratégica sobre o modo com que desenhamos e desenvolvemos o 
e-Learning, visto que fazemos destes processos de aprendizagem uma experiência divertida. 
Nossos empregados desfrutam e se comprometem", revela Howcroft.  
 
Uma tendência que contagia  
 
 



Na América Latina o fenômeno se replica –embora mais timidamente-, com experiências como 
a da companhia CTI - Móvel, uma dos principais players do mercado argentino, que na 
atualidade conta com a rede de telefonia sem fio mais completa do país e oferece serviço a 
mais de 2.6 milhões de clientes.  
 
Procurando otimizar seu sistema de capacitação corporativo, há uns meses atrás a CTI 
adquiriu uma licença para o uso da plataforma . Graças à utilização do e-Learning hoje a 
empresa atende as necessidades de capacitação de seu setor comercial, que apresenta uma 
grande dispersão, com unidades distribuídas em toda a Argentina.  
 
Além dos casos particulares, o certo é que com uma produção cada vez mais alta, fortes 
incrementos de pessoal e maiores serviços, não é estranho que os executivos da indústria de 
telefonia móvel estejam revertendo fortes somas de dinheiro em soluções de e-Learning, 
superando outros setores que tradicionalmente faziam um importante uso desta modalidade.  
 
“Para as companhias de telecomunicações, a capacitação virtual se converteu em uma chave 
essencial para obter vantagens competitivas”, concluiu Eric Wilson, o responsável pela 
pesquisa do Sydney Morning Herald. 
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