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banco real

Do CD ao

Educação

Terceiro maior banco privado do país, o Real alinhou o

e-learning aos negócios e já realizou 230 mil cursos



A autora é coordenadora de ensino a distância do Banco Real

o ano de 2000 o Banco
Real começou a utilizar
o ensino a distância no
treinamento de seus
funcionários. Naquela
época, adotamos como
alternativa o desenvol-
vimento de CD-ROMs

com conteúdo de produtos do mercado financeiro.
Em menos de seis meses foram treinados cerca de
seis mil funcionários.

Essa foi a primeira experiência do Banco Real
com ensino a distância. O resultado foi bastante
significativo. O projeto começou com equipamentos
alugados e, em pouco tempo, foram comprados 50
computadores para atender aos 50 escritórios
regionais do banco, onde os funcionários marcavam
horário para fazer o curso.

Diante dos bons resultados, em 2004, o banco
decidiu investir em uma ferramenta de e-learning.
Foram avaliadas desde uma plataforma mais
refinada, com muitos recursos, até ferramentas mais
simples. Uma das grandes preocupações no início
dessa implantação foi de não assustar o aluno que
não estava acostumado com esse tipo de tecnologia.
Dentro desse estudo, foram levantados vários
pontos, desde o custo de uma plataforma sofisticada,
que justificasse o investimento, até uma solução que
fosse aceita pelo nosso público-alvo.

Depois desse levantamento, o banco decidiu
buscar no mercado fornecedores que pudessem
atender à necessidade da organização, acabando por
escolher a Ciatech para implementar o e-learning.
A empresa passou cerca de quatro meses fazendo
uma integração com a área de Tecnologia da

Nós avaliamos os

alunos e eles nos

avaliam. Com

esse feedback,

fica mais fácil

saber onde

temos que

melhorar

Informação (TI) do banco,
verificando o que era compatível
com a infra-es t rutura e que
recursos tecnológicos os cursos
poderiam ter. Foi necessário
realizar um workshop de uma
semana para definir o padrão de
e-learning do próprio banco, que
abrangesse questões mais técnicas
como a plataforma e o programa,
até a parte visual, como os tipos
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Em um único dia, havia

mais de três mil pessoas

fazendo um curso ao

mesmo tempo

de botões dentro dos cursos, fontes, cores, etc.
Batizado de Canal Educação, inicialmente ele

consistia em um link na intranet do banco, em que o
funcionário fazia o seu cadastro e era encaminhado
para o curso selecionado.

Desde o início, o banco se preocupa com o
reaproveitamento dos conteúdos desenvolvidos e com
a sua atualização, por isso adotamos o conceito de
objetos de aprendizagem, em que cada aula sempre
tem um objetivo, uma instrução didática, um
exercício de fixação e um recapitulando. Esse
conceito deixou os cursos mais fáceis para atualização,
permitiu ao aluno realizar o curso em etapas, sem
perder a linha de raciocínio quando interrompido, e
todos passaram a ter um mesmo padrão pedagógico e
visual.

Todos os cursos possuem uma avaliação do
conhecimento e um certificado, os quais o aluno pode
imprimir. Os gerentes também podem acompanhar
os cursos que cada funcionário realizou. O aluno deve
ter pelo menos 70% de aproveitamento na prova, se
não é preciso refazê-la . Isso deu uma grande

credibilidade para a ferramenta.
A área de educação também

é avaliada pelos alunos. Ao final
de cada curso existe uma
avaliação de reação, que mede
a satisfação do aluno frente ao
conteúdo do curso, didática,
tempo, leiaute, entre outros.
Cada curso também possui uma
nota dada pelos funcionários.
Nós avaliamos os alunos e eles
nos avaliam. Com esse
feedback, fica mais fácil saber
onde temos que melhorar.

O sucesso do e-learning
dentro do Banco Real foi
tamanho que, a part ir de
novembro de 2005, utilizando-
se de mais recursos da
plataforma LMS, cada
funcionário passou a ter o
controle de todos os cursos que
fez e que ainda poderá fazer.
Alguns dos cursos, como os de
Compliance e os de Segurança
da Informação, foram feitos
pelos 33 mil empregados do
banco.

O Canal Educação ganhou
grande visibilidade dentro da
organização. As outras áreas
descobriram que ele poderia ser
usado como uma ferramenta de
aprendizado para qualquer
serviço ou produto. Hoje nós
atendemos o banco inteiro,
porque as pessoas passaram a
conhecer o canal como uma
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As outras áreas

descobriram que ele

poderia ser usado como

uma ferramenta de

aprendizado para qualquer

serviço ou produto

alternativa efetiva de treinamento.
A demanda de cursos foi tanta que, em junho de

2006, a infra-estrutura dos servidores do Canal
Educação teve que passar por um upgrade, devido ao
grande número de acessos. Em um único dia havia
mais de três mil pessoas fazendo um curso ao mesmo
tempo.

O sucesso do projeto acabou se expandindo
também para a América Latina, e hoje, os cursos já
vão para as unidades latino-americanas do banco em
espanhol. Desde 2006 já foram mais de 230 mil cursos
realizados pelo sistema de e-learning.

Com a implantação do e-learning, o banco não
diminuiu os cursos presenciais, muito pelo contrário,
só alavancou as possibilidades de treinamento dentro
da empresa. Hoje, 82% dos cursos são feitos a
distância. Além disso, os funcionários que não tinham

a oportunidade de participar
dos cursos presenciais por causa
da distância, hoje têm essa
ferramenta e podem tomar
contato também com outros
conteúdos que achar interes-
sante.

Os cursos não abordam
unicamente produtos e serviços
relacionados ao Banco Real;
eles também exploram assuntos
diversificados, como sustenta-
bilidade, que é uma grande
bandeira levantada pela
organização. Inclusive, foi
criado o conceito de "coffee
break virtual", que funciona
como um descanso no meio do
conteúdo da aula, tratando de
um assunto relacionado ao
tema.

O e-learning tem de estar
alinhado com os negócios,
sempre gerando resultados para
o banco. Houve uma mudança
cultural muito grande dentro do
banco e hoje as pessoas já
enxergam a contribuição do e-
learning de outra maneira. Essa
ferramenta teve um papel
democrat izador dentro da
organização, envolvendo todas
as áreas e levando a informação
para todos os funcionários com
agilidade, baixo custo e
qualidade para o seu desen-
volvimento, mesmo nos lugares
mais distantes. 

Text Box
Fonte: T & D:inteligência corporativa, ano 15, n. 150, 2007.




