
Entrevista a Natalia Gómez 

e, no passado, a tecnologia 
era usada como 
ferramenta para tornar a 

aprendizagem mais eficiente 
dentro das corporações -
permitindo custos mais baixos, 
em menos tempo e com maior 
alcance possível -, hoje a questão 
é tratada de forma diferente. 
Quando o assunto é tecnologia, o 
foco das companhias está mais 
relacionado à busca da eficácia 
que essa aprendizagem terá no 

colaborativas, blogs, fóruns e 
até mesmo jogos estão 
chamando mais atenção das 
organizações, no esforço de 
resolver problemas reais 
enfrentados no trabalho. 
Palestrante internacional, Lance 
já falou para profissionais de 
treinamento e desenvolvimento 
na Alemanha, México e Noruega, 
entre outros países. A seguir, os 
principais trechos da entrevista. 

dia a dia do negócio. 
"Uma vez que a eficiência foi 
atingida, as organizações estão 
em busca da eficácia, do impacto 
no negócio real", afirma o 
consultor Lance Dublin, fundador 
do Dublin Group, empresa líder 
em mudanças organizacionais, 
que esteve no Brasil em setembro 
para participar do LAB 
International Summit. 
Com mais de 40 anos de 
experiência na área, Dublin 
acredita que os típicos cursos de 
e-learningjá não são suficientes 
para atender às demandas das 
empresas. Ferramentas 

Como as novas tecnologias 
disponíveis influenciam 
a aprendizagem dentro 
das empresas? 
0 avanço das tecnologias vem 
redefinindo a aprendizagem há 
anos e ainda está mudando a 
maneira com que as empresas 
planejam e implementam seus 
programas de aprendizagem. A 
maioria das organizações viu, 
primeiramente, a eficiência como 
o principal atributo das 
ferramentas tecnológicas: a 
internet, o computador e os 
dispositivos móveis 
representavam a possibilidade de 

treinar mais pessoas, em menos 
tempo, a custos mais baixos. Com 
o passar do tempo, podemos 
observar que o foco está 
mudando. Uma vez que a 
eficiência foi atingida, as 
organizações estão em busca de 
eficácia, do impacto no negócio 
real. Essa nova visão tira o foco 
na redução de custos de 
treinamentos e dá mais destaque 
para a implementação de 
soluções integradas que 
enfatizam o aprendizado 
on-the-job (no dia a dia) de 
modo que ocorra uma 
melhoria imediata no trabalho. 

Quais são as principais 
tendências e ferramentas 
na área tecnológica hoje, 
além do e-learning? 
A Web 2.0, blogs e fóruns, 
ferramentas de colaboração 
como wikis, comunidades de 
prática e formas de 
aprendizagem informais, 
colaborativas e móveis estão 
chamando cada vez mais a 
atenção das empresas. Os típicos 
cursos de e-learning (ensino a 
distância) já não são suficientes. 
Essas novas tecnologias 
possibilitam que a aprendizagem 
seja mais eficaz na resolução dos 
problemas reais das organizações 
e ao mesmo tempo abrem espaço 
para novas oportunidades de 
inovação a serem criadas. 
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O senhor é criador de uma 
abordagem de educação 
corporativa que tem como 
premissa o blended learning 
(aprendizagem mista). Poderia 
explicar melhor como funciona 
esse método? 
O conceito de blended learning é, 
como seu nome indica, uma 
mistura de diferentes ferramentas 
e métodos de aprendizagem para 
criar um ambiente de 
aprendizagem eficiente. Estou 
propondo, agora, uma nova 
definição para a aprendizagem 
mista que se concentra no 
desenvolvimento de soluções de 
aprendizagem integradas para 
resolver problemas de negócios, e 
não apenas cursos ministrados 
on-line. Esse conceito é a 
"arquitetura orgânica de 
aprendizagem", que é parecido 
com os princípios da arquitetura 
orgânica do famoso arquiteto 
norte-americano Frank Lloyd 
Wright. A arquitetura orgânica 
considera tudo antes de criar um 
novo edifício. Nesse contexto, a 
nova aprendizagem mista leva 
em consideração todos os fatores 
que contribuem para a melhoria 
do desempenho, produzindo 
resultados de negócios 
significativos e mensuráveis. 0 
novo aprendizado misturado 
inclui o uso de todas as 
ferramentas e metodologia 
disponíveis, incluindo aqueles 
que são formais, informais, 
colaborativos ou sociais. 

Em que medida as empresas 
estão usando novas tecnologias 
para a aprendizagem? 
Elas estão aumentando o uso da 
tecnologia, como realidade virtual 
e ambientes virtuais, e-learning 
1.0 e ferramentas de web 2.0, 

jogos e simulações. 

Existe resistência ao seu uso? 
É claro que há uma certa 
resistência a qualquer coisa 
nova nas organizações. 
A maior parte da resistência se 
deve ao fato de as empresas 
não estarem familiarizadas 
com essas novas tecnologias. 
Poderia contar uma história 
que sirva como exemplo 
bem-sucedido do uso de 
tecnologia nas empresas? 
A JCPenney é uma das principais 

varejistas norte-americanas, 
operando mais de 1,1 mil lojas 
de departamento em todo os 
EUA e Porto Rico. Recentemente, 
a empresa lançou um 
treinamento com um novo 
processo. Antes, os participantes 
iam a uma sala de aula para 
ouvir os instrutores. Mas dessa 
vez eles criaram um programa 
integrado, usando uma variedade 
de mídias (guias, DVDs) e 
abordagens (por exemplo: um 
livro ilustrado de atividades para 
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cada participante, exercícios de 
grupo para reforçar o 
aprendizado). E os próprios 
responsáveis pelas áreas agiram 
como facilitadores ao conduzir 
as atividades de formação em 
suas salas de reuniões, 
compartilhando a sua 
experiência e dando contexto 
imediato à aprendizagem. 0 
resultado foi que mais de 900 
colaboradores foram treinados 
em quatro semanas com 
feedback muito positivo dos 
participantes. 

Que outro exemplo ilustra o 
avanço tecnológico em um 
programa de treinamento? 
A fim de abordar as metas de 
aprendizagem para o seu 
encontro nacional de vendas de 
uma forma que refletisse a 
maneira com que seus 
representantes de vendas 
efetivamente trabalhavam, uma 
empresa chamada Constellation 
Academy of Wine criou o jogo 
Que Syrah. Nele, os vendedores 
podiam praticar as habilidades 
necessárias para trabalhar em 
situações complexas: analisar as 
necessidades de seus clientes, 
conhecer sobre produtos e 
trabalhar na ligação entre os 
produtos e as necessidades dos 
clientes, utilizando mensagens 
apropriadas e construindo fortes 
relações com os consumidores. 
Por meio de uma simulação 
mista, elementos de jogos, sites 
de redes sociais e interações ao 
vivo, esses profissionais tiveram 
uma experiência que refletia 
melhor seus processos e 
ambientes de trabalho reais. A 
reação foi extremamente positiva 
e, pela avaliação do programa, os 
objetivos dele foram alcançados e 
até superados. 

O senhor poderia falar sobre 
o e-learning e os desafios que 
ainda existem nessa área? 
0 problema com o tradicional 
e-learning é que ele é baseado 
em cursos. Basicamente, o 
e-learning é apenas outra 
maneira de apresentar um curso. 
Os exemplos que citei 
demonstram que é hora de 
redefinir o "e" de "e-learning". O 
foco não está apenas nas 
tecnologias que tornam a 
entrega do aprendizado mais 

eficiente. 0 foco está agora no 
aprendizado em si e em como 
podemos ampliá-lo e aprimorá-
lo para obter resultados 
melhores. É hora de definir o 
e-learning como "aprendizagem 
efetiva" e não como 
"aprendizagem eletrônica". 

As novas gerações veem a 
tecnologia de forma mais natural. 
Isso faz com que surjam conflitos 
com profissionais mais maduros 
que não estejam integrados a 
esse avanço tecnológico? 
Eu não concordo com essa visão. 
Sim, as novas gerações estão 
mais familiarizadas com as novas 
tecnologias. Mas nem todos os 
profissionais maduros são contra 
elas ou não estão familiarizados 
com o seu uso. Eu acho que é 
mais uma questão de mentalidade 
do que de idade. 

Como o RH pode fazer o 
melhor uso de tecnologias para 
a aprendizagem corporativa? 
Quais são as ferramentas 
disponíveis para isso? 
Ele deve pensar em resolver 
problemas de negócios, e não 
apenas oferecer cursos. Ele pode 
fazer melhor uso das novas 
tecnologias, primeiro ao analisar 
cuidadosamente o problema do 
negócio para entender qual nova 
aprendizagem, apoio, informação 
ou ferramentas serão mais 
indicados para usar. Cursos de 
e-learning e salas de aula virtuais 
são ferramentas úteis para a 
aprendizagem formal. 
Ferramentas de mídia social são 
úteis para a aprendizagem 
colaborativa. E há muitas 
ferramentas desde PowerPoint até 
arquivos PDF que podem ser 
utilizados como apoio no dia a 
dia do trabalho. 
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas: Especial Tecnologia, São Paulo, , p. 16-18, 2012.




