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são uma forma de e-learning não controlada 
necessariamente pela empresa. Hoje existem 
plataformas de colaboração corporativa e cada 
vez mais as companhias estão usando essas 
redes internas para promover a aprendizagem 
e isso se confunde um pouco com gestão da 
informação, " exemplifica. 

Para ele, o mercado de tecnologia voltada para 
a Educação Corporativa ainda não está consoli-
dado. "As mudanças acontecem com uma velo-
cidade tão grande, que não vejo uma consolidação. No 
Brasil ainda há um espaço grande para o uso da tec-
nologia, embora tenhamos certo atraso, especialmente 
em hardware, porque é muito caro e quando falamos 
de acesso à internet, se fôssemos comparar a carros, 
aqui andamos de carroça"analisa. 

Por outro lado, ele vê o mercado corporativo ado-
tando fortemente o LMS (Learning Management 
System) ou sistema de gestão de aprendizagem para 
o gerenciamento dos treinamentos que cada funcio-
nário está fazendo. 

Asnis afirma que alguns fornecedores já começam 
a integrar suas aplicações a outros módulos de siste-
mas de HCM (Human Capital Management) ou siste-
mas de gestão do capital humano, apesar de outros 
funcionarem de forma independente. "Essa integra-
ção abre espaço para a entrada de novas tecnologias, 
como o HTML 5, que é uma linguagem de criação de 
produtos de aprendizagem.Também há uma amplia-
ção do potencial para usar design e outros recursos. 
Na verdade, o que está acontecendo no mercado é 
uma maior proximidade com o usuário, em que, de 
um lado há programas só com texto e de outro, é 
oferecida uma interação maior, de modo que o trei-
nando se sente mais à vontade"comenta. 

O diretor da Soft Trade acredita que a tecnologia 
móvel para treinamento cumpre um papel importante, 
dependendo do tipo de formação que será dada, por 
exemplo, cursos para a equipe de vendas."Para outros 
programas de formação talvez seja necessária mais in-
fraestrutura e conteúdos, como videoconferência, sala 
virtual e outras formas de entregar treinamento que 
não sejam assíncronas"estima. 

Na opinião do empresário, o gestor de RH tem bom 
conhecimento das soluções oferecidas pelo mercado, 

"0 que está acontecendo no 
mercado é uma maior proximidade 

com o usuário" 
(ARTHUR ASNIS, diretor da Soft Trade) 

mas ainda não tem clareza da sua real necessidade."O 
que mais comumente ocorre é ele solicitar o produto 
final e, às vezes, o que ele imagina nem sempre é o que 
efetivamente precisa"avalia. 

Asnis acredita que o gestor de RH deve levar em con-
ta a cultura, os valores da empresa e como as pessoas 
se movem."0 fundamental é não decidir utilizar apenas 
uma tecnologia, mas mesclar vários meios. Também é 
importante saber para quem o produto será entregue, 
pensar no público-alvo,ter uma escuta muito alta para a 
organização e não ficar encerrado apenas no que acha 
o que é bom;'recomenda. 
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UNIÃO DO STORYTELLING 
E DO E-LEARNING 

O Grupo SBF, que administra as redes de lo-
jas de material esportivo Centauro e Nike Store, 
utiliza intensivamente ferramentas tecnológicas 
para seus programas de treinamento principal-
mente por conta da capilaridade de suas unida-
des comerciais. 

Carmem Rocha, gerente de Desenvolvimen-
to Organizacional do Grupo SBF, conta que há aproxi-
madamente cinco anos a empresa adotou a webAula 
como plataforma de e-learning. O destaque é a com-
binação da ferramenta de educação à distância com 
a metodologia de treinamento storytelling. "Adotamos 
para todos os programas, desde a web integração que 
é ministrada para todos os novos colaboradores, inde-
pendente do cargo, função ou local. Entendemos que 
quando contamos uma história, cria-se uma afinidade 
porque se une conceitos, ideias e valores das pessoas 
que vão acelerar o processo de conhecimento e absor-
ção daquele conteúdo"resume. 

Ela comenta que o conteúdo é desenvolvido inter-
namente e os textos são transformados em historinhas 

0 Grupo SBF decidiu adotar um 
modelo mais lúdico ao invés do 

modelo tradicional de e-learning 
devido ao público ser muito jovem 

no formato storyboard e, posteriormente, é colocada 
a locução. "Procuramos dar uma atenção especial a 
esse aspecto, se é uma voz masculina ou feminina, en-
tonação, se é uma voz que acalenta ou que instiga e 
motiva, todos esses são detalhes da nossa fábrica de 
títulos para, na medida em que vamos colocando no 
ar, ganharmos qualidade em relação aos conteúdos já 
publicados"detalha. 

A executiva conta que o Grupo SBF decidiu adotar 
esse modelo mais lúdico ao invés do modelo tradicio-
nal de e-learning devido ao público ser muito jovem já 
afeito às várias mídias e redes sociais. 

Outra ferramenta tecnológica extensamente utilizada 
pelo Grupo SBF é a rádio interna. Carmem explica que 
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durante o expediente, mas fora dos horários de pico de movi-
mento de vendas, são exibidos spots para que o pessoal possa 
ficar informado sobre as novidades da empresa,dos produtos e 
também informações externas que sejam relativas ao trabalho 
do colaborador. Por exemplo, a empresa hoje tem um programa 
que visa incutir entre os colaboradores a Missão, Visão e Valores 
e,num intervalo médio de 40 minutos da programação,o locu-
tor da rádio interna lê um texto relacionado à missão ou cita um 
dos valores da companhia."Esse modelo de comunicação tem 
dado muito certo porque como há repetição de tempo em 
tempo, as pessoas fixam o conceito, pois elas permanecem seis 
horas na loja e escutam aquilo o tempo todo"avalia a gerente. 

Outro programa de treinamento que deve ser incluído na 
programação da rádio interna é o Cesta de Três, em analogia 
ao arremesso de três pontos no basquete.Trata-se de um pro-
grama com foco em atendimento ao cliente, mas que passa 
por todos os níveis da loja. 

CAPILARIDADE 
A tecnologia e a criatividade são ferramentas indispensá-

veis para organizações que têm muitos pontos de atendi-
mento espalhados por todo território nacional, casos das re-
desde varejo e dos bancos.O HSBC precisou superara cultura 
tradicional de que apenas o treinamento presencial gerava 
resultados efetivos ao implantar seu modelo de educação 
à distância. 

Rosana Harder Onofre, diretora de Treinamento do HSBC 
Bank Brasil, conta que, como em qualquer processo de mudan-
ça, a primeira reação do público foi de negação. "Alguns não 
acreditavam que o treinamento à distância fosse relevante para 
sua função, outros que era apenas mais uma moda passagei-
ra. Então, parte do processo de mudança cultural foi mostrar a 
importância desta ferramenta no desenvolvimento dos nossos 
colaboradores"relata. 

"Parte do processo de mudança 
cultural foi mostrar a importância 
do e-learning no desenvolvimento 

dos nossos colaboradores" 
(ROSANA ONOFRE, do H S B C ) 
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A executiva explica que para atingir os objetivos foi 
feita uma abordagem muito intensa na questão do 
autodesenvolvimento, em que o colaborador esco-
lhe quais atividades deseja fazer para proporcionar o 
seu desenvolvimento pessoal e profissional/Também 
mostramos aos colaboradores o principal benefício 
de utilizar este modelo de aprendizagem, pelo fato do 
conhecimento estar disponível onde e quando for ne-
cessário. Dessa forma, geramos a necessidade do uso 
desta ferramenta"completa Rosana. 

Outro desafio na implantação do modelo de edu-
cação à distância foi a distribuição geográfica. O HSBC 
tem mais de quinze mil colaboradores espalhados 
por todo o território nacional. Apesar de a tecnologia 
permitir certa proximidade, levando o conhecimento 

à distância, algumas das necessidades de aprendiza-
gem ainda precisam da interação presencial entre as 
pessoas, principalmente quando o conteúdo é relacio-
nado ao desenvolvimento comportamental, em que a 
troca de experiência entre os colaboradores é funda-
mental para o aprendizado."Além disso, como somos 
uma empresa que atua no mundo inteiro, precisamos 
alinhar o conhecimento de nossos colaboradores em 
vários países, com várias culturas. As diferenças cultu-
rais são desafios que sempre devem ser considerados 
em nossos projetos de treinamento"ressalta a diretora 
de Treinamento. 

Rosana explica que as duas principais ferramentas 
de desenvolvimento do banco são o Portal da Busi-
ness School (Escola de Negócios) — ao qual os cola-

boradores recorrem para o desenvolvimento de suas 
carreiras — e o MyLearning — portal de conteúdos de 
aprendizagem que pode ser acessado a partir da Busi-
ness School ou diretamente para localizar soluções de 
aprendizagem mais específicas. 

O MyLearning é um LMS configurado exclusiva-
mente para o HSBC e utilizado por todo o grupo. 
Nesse portal é feito todo o processo de gestão de 
treinamento e os colaboradores podem acessar todas 
as ferramentas de desenvolvimento oferecidas pelo 
banco, como atividades de aprendizagem, planos de 
desenvolvimento, currículos funcionais, histórico de 
treinamentos, entre outras funcionalidades. Também 
permite que os gestores façam a administração do 
desenvolvimento de seus colaboradores indicando e 

acompanhando o andamento de atividades 
de aprendizagem. 

A diretora de Treinamento do HSBC ressal-
ta que os programas adotam o modelo de 
blended learning, combinando atividades pre-
senciais e à distância. Nos programas presen-
ciais, o banco utiliza principalmente o método 
expositivo combinado com dinâmicas expe-
rienciais e lúdicas, como, por exemplo, learning 
map e social learning. Já para os treinamentos à 
distância, a interatividade é fundamental para 
que proporcione, na medida do possível, que o 
colaborador crie a sua trilha de conhecimento. 

TREINAMENTO DE TERCEIROS 
Há também os casos de empresas que não têm 

muitas filiais espalhadas por todo o país, mas pre-
cisam manter um padrão de qualidade e atendi-
mento que é feito por terceiros, exemplo típico das 
montadoras de automóveis. 

A Renault também apostou na tecnologia para trei-
nar os colaboradores da rede de concessionárias e 
manter o padrão de qualidade de atendimento. 

Osvaldo Zalewska, gerente de Treinamento à Rede 
da Renault, explica que, apesar de não haver relação 
trabalhista com a concessionária, ela tem obrigatorie-
dade contratual de manter o padrão Renault de servi-
ços. Dessa forma, os programas de formação ganham 
importância maior na medida em que eles devem 
agregar valor e, nesse sentido, sejam atrativos. 
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As principais ferramentas adotadas pela montadora 
francesa são um portal no qual os participantes po-
dem fazer os cursos, acompanhar seu nível de com-
petência e proficiência das atividades na função, bem 
como jogos na modalidade serious games em que eles 
exercitam virtualmente — sempre com foco nas pró-
prias atividades — e tomam decisões para verificar se 
estão enquadrados nos métodos e procedimentos. 

A Renault Virtual Academy é uma biblioteca de co-
nhecimento em que os colaboradores das concessio-
nárias encontram documentação com informações 
sobre características dos produtos, argumentos e téc-
nicas de venda, comparativos da concorrência, entre 
outros conteúdos. 

Zalewska explica que a área comercial da Renault 
mantém quatro escolas de formação para os funcio-
nários da rede de concessionárias: Escola de Liderança 
para o desenvolvimento de competências dos gesto-

Renault usou a criatividade para superar 
problemas de formação escolar na 

implantação do e-learning para a rede 
de concessionárias 

res das concessionárias; Escola Técnica, destinada aos 
eletrotécnicos, eletromecânicos e mecânicos; Escola 
de Serviços, voltada aos profissionais que prestam al-
gum serviço ao cliente, como garantia, peças, acessó-
rios e Escola Comercial para o pessoal de vendas. 

Ele conta que um dos principais desafios para a 
adoção do e-learning para formação dos funcio-
nários das concessionárias foi a educação básica, 
pois o nível de escolaridade do pessoal, principal-
mente de oficina, não é muito elevado, o que exi-
giu muito cuidado na elaboração dos textos e con-
teúdos dos cursos online, jogos e interações com 
os participantes. 

Esse quadro gerou outro problema, agora relacionado 
ao acesso digital, pois algumas pessoas dos níveis mais 
operacionais tinham dificuldade até para ligar um com-
putador. "Entretanto, nenhuma dessas dificuldades nos 

impediu de implantar o programa", declara Zalewska. 
Ele conta que a área de Treinamento da Renault 

chegou a pensar em ministrar um curso básico de 
informática, mas essa ideia conflitava com a falta de 
escolaridade, ou seja, seria necessário ensinar tudo, 
menos mexer com carro."Diante desse impasse, ne-
gociamos com os gestores das concessionárias para 
envolver as famílias dos colaboradores, ou seja, se ele 
não sabe mexer com computador, o filho ou o cole-
ga deveriam ensiná-los. Dessa forma, nivelamos um 
pouco por cima e o resultado foi excelente, as pesso-
as começaram a ter interesse — algumas até mesmo 
sozinhas para acessar a internet — sobre como fun-
cionam os cursos online. Hoje praticamente já não 
temos mais esse tipo de problema", comemora. 

Assim como o Grupo SBF, a Renault aposta no 
storytelling como metodologia de formação à dis-
tância e já adotou alguns treinamentos com muito 

sucesso utilizando esta ferramenta. 
Zalewska conta que foi oferecida no 
portal a oportunidade dos vendedo-
res escreverem histórias sobre a venda 
mais significativa que eles fizeram do 
Fluence — sedã médio da montadora. 
"Recebemos 300 histórias e levantamos 
as metodologias utilizadas para comba-
ter determinada objeção ou para con-
vencer o cliente de que nosso carro é 

melhor. Essas histórias serão publicadas em um e-book 
que ficará disponível na biblioteca de conhecimento 
para os demais vendedores tomarem aprendizado a 
partir dele, "relata, satisfeito com o resultado. 

Outra ferramenta utilizada pela área de Treina-
mento à Rede da Renault são os vídeos demons-
trativos ou videoconferências, principalmente para 
o pessoal de oficina. Zalewska explica que em uma 
das modalidades de videoconferência, uma câme-
ra é acoplada aos equipamentos de diagnóstico na 
concessionária e o instrutor vê, à distância, tanto as 
reações do carro quanto quais as intervenções o 
mecânico deve fazer. "Claro que esse tipo de treina-
mento é feito em casos excepcionais que exijam in-
tervenção da Renault, pois é um recurso muito caro 
para ser utilizado em ações pontuais. Aqui, neste 
caso, é aplicado o on the job training",conclui.» 
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