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São Paulo, 2 de Dezembro de 2003 - Empresa gastará R$ 370 mil na qualificação de sete mil 
funcionários. A Pirelli Pneus inicia este mês o treinamento de cerca de sete mil funcionários de 
toda sua rede de 1.200 revendas na América Latina através de um programa de e-learning 
desenvolvido pela consultoria de tecnologia da informação e educação G&P - Gennari & Peartree. 
O projeto vai acelerar a qualificação dos empregados com sensível redução de custos. O 
investimento de R$ 370 mil feito no projeto "Clicando e Aprendendo" é menos de 15% dos R$ 2,5 
milhões gastos em 2003 com o curso presencial aplicado em apenas 700 funcionários no Centro 
de Treinamento localizado em Santo André, município da Grande São Paulo.  
 
Segundo Inácio Caltabiano Neto, responsável pela área de marketing e de treinamento da Pirelli, 
os cursos presenciais, com grupos de 20 pessoas em média, variavam de três a cinco dias e 
tinham custo elevado porque exigiam locomoção, hospedagem e alimentação. "O que acabava 
limitando o treinamento a gerentes e supervisores de revendas". O novo programa - em 
português e também em espanhol a partir de 2004 - será aplicado para quase sete mil 
funcionários, inclusive os de nível operacional das lojas, como estoquistas, montadores, 
motoristas e corpo administrativo, além do grupo de vendas e a gerência regional.  
 
Até mesmo o fato de 25% dos trabalhadores nunca terem tido contato com um computador não é 
fator limitante, como ficou constatado no projeto piloto aplicado em novembro em cinco revendas 
próprias em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Recife e São Luiz Gonzaga (RS). "O sistema é 
amigável, fácil de usar, com recursos de animação, interatividade e locução, e contribuiu para 
ampliar o conhecimento dos funcionários".  
 
A inclusão digital é facilitada pela figura de um tutor, eleito em cada loja como responsável pelo 
acompanhamento do processo de aprendizado. "Tal figura é extremamente necessária", diz 
Ricardo Miranda, diretor de tecnologia da informação da Pirelli, responsável pelo desenvolvimento 
do produto junto à G&P. A implantação do projeto de educação a distância é a mais nova 
ferramenta do portal PirelliNet.com, implantado no início de 2001, com investimento de US$ 3,5 
milhões, para viabilizar o sistema business-to-business. "Hoje, toda a rede física de revendas 
Pirelli tem infra-estrutura digital bastante avançada, que permite que 90% das vendas da 
fabricante para as lojas sejam realizadas via internet", diz Miranda.  
 
A princípio, são cinco módulos com diferentes conteúdos. Um básico, com informações gerais de 
uso e manutenção de pneus, como calibrar pressão, as diferenças entre produtos, dados sobre 
balanceamento e alinhamento. Os outros módulos são específicos para pneus para caminhões e 
ônibus; pneus para motos e bicicletas; pneus para veículos de passeio e camionetes, pneus para 
veículos de uso agrícola e fora de estrada.  
 
Um software de gestão do conhecimento - o Learning Management System (LMS) - permitirá 
acompanhar o aprendizado do aluno, verificando individualmente o andamento do curso e o 
progresso de cada funcionário. O usuário tem o tempo máximo de 30 dias para concluir o curso, 
quando recebe um certificado e um bottom com a inscrição "técnico em pneus". Em termos 
qualitativos, o objetivo, segundo Caltabiano, é melhorar a qualidade de atendimento ao 
consumidor e capacitar todos os profissionais que atuam nas revendas para dar respostas mais 
precisas sobre serviços e produtos.  
 
Além dos módulos específicos para a Pirelli, a G&P liberou outros conteúdos na área de 
desenvolvimento pessoal, acessível a todos os funcionários via extranet, como o curso 
"Administração do Tempo". O treinamento presencial no QG de Santo André continuará existindo, 
mas direcionado apenas para conteúdos que exijam maior nível de profundidade.  
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