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Conectados 
e aprendizes 

Especialista em e-learnirig aposta na contribuição das redes 
sociais nos processos de aprendizado das empresas 

Não basta apenas capacitar um profissional. É preciso que isso seja feito de forma eficiente, 
rápida e com menos custo. Esse é, na opinião de Nick van Dam, um dos principais desafios 
das empresas quando o assunto é educação corporativa. Diretor global de aprendizado, 

inovações e soluções de e-Learning da Deloitte e responsável pelo aprendizado de 165 mil pessoas, 
Nick, que também é considerado por muitos como um visionário e uma usina de ideias, diz em 
entrevista concedida por e-mail que as redes sociais e a Web 2.0 irão contribuir e muito com o 
aprendizado nas empresas. 

Quais são os principais desafios 

das empresas quando o assunto é 

educação corporativa? 

Construir competências no mundo 
corporativo: de forma mais 
eficiente, mais rápida e com menos 
custos. Países em todo o mundo 
enfrentam uma aguda escassez de 
profissionais qualificados, mesmo 
durante a recessão, por causa da 
crescente disparidade entre a oferta 
de trabalhadores capacitados e a 
demanda por seus serviços. Uma 
pesquisa feita pela Manpower no 
ano passado mostrou que 30% das 
empresas ouvidas em todo o 
mundo tiveram dificuldade em 
preencher cargos devido à falta de 
pessoas com competências-chave. 
Em outro levantamento, mais da 
metade das empresas relataram 
dificuldade ou inabilidade em 
desenvolver rapidamente as 

habilidades relativas aos desafios 
essenciais do trabalho. Muitos 
países também estão falhando em 
não criar, a longo prazo, um banco 
de trabalhadores que tenham a 
educação necessária para participar 
da economia do conhecimento. 
Além disso, o envelhecimento da 
população no mundo desenvolvido 
irá produzir uma onda de 
aposentadorias entre os 
trabalhadores idosos mais 
experientes. As taxas de 
crescimento da população em idade 
de trabalho tendem a diminuir em 
muitos países entre 2010 e 2050 (o 
Brasil também experimentará um 
crescimento muito baixo da 
população em idade 
economicamente ativa). Alguns 
países como Japão, Alemanha, 
Itália, Rússia e Espanha projetam 
um crescimento negativo. 

Sobre tendências: em sua opintão, 

qual será o próximo passo do 

aprendizado nas empresas? 

Uma pesquisa mostrou que 80°/o da 
aprendizagem é "informal" e é feita 
no ambiente de trabalho. Sabemos, 
também, que as pessoas aprendem 
muito com as outras. Se alguém 
precisa saber de alguma coisa para 
fazer seu trabalho, ela não vai 
perguntar que tipo de curso precisa 
fazer, mas quem pode ter esse 
conhecimento. Por essa razão, 
tenho uma grande expectativa em 
relação ao uso das redes e mídias 
sociais na aprendizagem. Elas irão 
fornecer às pessoas o acesso a 
especialistas e disponibilizar um 
aprendizado on-demand, além de 
permitir a troca de conhecimentos. 
O e-learning pode ser um 

instrumento de atração e retenção 

de talentos? 



Empresas que oferecem e-learning 

de qualidade permitem que seus 

colaboradores tenham 

possibilidades ilimitadas, e on-

demand, para continuar a 

desenvolver e aprofundar suas 

competências. Isso é uma 

proposição de valor forte para as 

pessoas, que são responsáveis pelo 

seu próprio desenvolvimento em 

nossa economia global do 

conhecimento. Os novos 

contratados olham para os 

empregadores que podem ajudá-los 

a levar suas competências para um 

nível mais altó - caso contrário, 

podem deixar a companhia. 

Hoje em dia, muitas empresas 

abrigam diferentes gerações: baby 

boomers, pessoas da geração X 

e Y. Como ajustar os programas 

de capacitação para atender as 

demandas desses públicos? 

É importante oferecer modos de 

aprendizagem (internet ou sala de 

aula) que suportam o estilo dos 

indivíduos. Dizer que vimos a 

adoção de tecnologias de 

aprendizagem por todas as 

gerações. Alguns deles podem 

necessitar de algum apoio inicial. 

Falando em gerações, muitos dos 

baby boomers estão se preparando 

para a aposentadoria. Como as 

empresas podem usar o e-learning 

para disseminar o conhecimento 

desse pessoal? 

Muitas cameras de vídeo, de baixo 

custo, podem ser utilizadas para 

fazer gravações com essas pessoas 

experientes. Elas podem dividir 

insights, melhores práticas, como 

fazer algo etc. Essa é uma maneira 

fácil de criar, capturar e 

compartilhar conhecimento. A 

aprendizagem baseada em vídeo irá 

se tornar muito importante nos 

próximos anos também porque as 

pessoas aprendem com "histórias" 

(não de slides em ppt). 

proporcionar mentoring e 

coaching, que podem ser oferecidos 

em uma plataforma de e-learning. 

Para obter os resultados esperados 

das ferramentas de e-learning, 

é importante que o profissional 

tenha disciplina. Em sua opinião, 

esse é o perfil do brasileiro? 

Vi, na América do Sul, exemplos 

de muito sucesso de como o 

e-learning pode ser usado. Porém, é 

importante abordar algumas das 

potenciais barreiras para isso. É 

preciso proporcionar às pessoas 

tempo para aprender; disponibilizar 

os conteúdos em língua nacional, 

se as pessoas não são fluentes em 

outro idioma; fornecer e-learning e 

blend e-e-learning de alta 

Muitas empresas estão em 

processos de internacionalização, 

especialmente as brasileiras. Qual é 

a melhor maneira de preparar um 

executivo global? 

Há sempre uma necessidade de 

dominar um conjunto de 

conhecimentos em diferentes áreas 

como, por exemplo, trabalhar com 

pessoas de diferentes culturas, 

liderar equipes em países diferentes 

etc. Esse conjunto de competências 

pode ser desenvolvido por meio de 

programas diferentes de e-learning, 

como salas de aula virtuais, 

treinamento baseado em web, 

vídeos etc. Além disso, é 

importante dar às pessoas 

atribuições internacionais e 

qualidade; integrar o e-learning 

com a gestão de desempenho etc. 

As empresas estão conscientes das 

novas possibilidades de capacitação 

proporcionadas pelo avanço da 

mobilidade e da web 2.0? 

Em meu novo livro, Next learning, 

unwrapped, que será lançado em 

setembro em versão impressa e em 

formato digital, vou apresentar 38 

casos que mostram como as 

empresas podem se beneficiar com 

o aprendizado via Web 2.0 e redes 

sociais. Muitas organizações 

começaram apenas com a adoção, 

mas haverá oportunidades 

extraordinárias por meio do 

aprendizado via essas redes. 
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