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As vantagens do 
mobile learning para o 

treinamento corporativo

Além de mudar a forma 

como nos comunicamos 

e nos entretemos, 

a popularização 

do smartphone o 

transformou em uma 

das mais convenientes 

plataformas de 

aprendizagem

Mobile Learning é o mais 
moderno suporte que 
pode ser utilizado para 

uma experiência de treina-
mento e apresenta inúmeros 
benefícios para as empresas 
que o utilizam. Minha trajetória 
nesse segmento me possibili-
tou perceber alguns pontos 
que servem de referência na 
análise das vantagens desse 
tipo de ferramenta no am-
biente corporativo. Apresento 
algumas destas vantagens nos 
tópicos a seguir. 

Por que utilizar Mobile 

Learning?

Com o crescimento do mer-
cado de dispositivos móveis, 
a procura pela aprendizagem 
no meio digital e móvel teve, 
recentemente, um desenvol-
vimento exponencial. Tanto o 
meio acadêmico quanto o setor 
corporativo estão investindo e 
utilizando este método inova-
dor.Para aqueles que querem 
ser promovidos, a aprendiza-
gem móvel é um dos caminhos 
mais inteligentes. Aprendiza-
gem digital “on the go” signifi ca 
que o colaborador tem mais 
liberdade para aprender da 
forma como desejar.

Pesquisas recentes confi r-
mam que as pessoas realmen-
te retêm mais facilmente as 
informações quando utilizam 
este formato, também conhe-
cido como “microlearning”. 
Ao contrário dos métodos 
tradicionais de aprendizagem, 
mobile learning pode ser aces-
sado virtualmente em poucos 
minutos. E quando juntamos 
os conceitos de gamifi cação 
e microlearning numa única 
plataforma o engajamento é 
ainda maior.

Para empregar mobile le-
arning em sua empresa não 
é necessário fazer um inves-
timento alto. O custo para se 
produzir um curso seguindo a 
lógica do microlearning tende 
a ser mais baixo, e pode ser 
feito em etapas. A plataforma 
também possibilita a inclusão 
de novos conteúdos e pode 
ser atualizada de forma rápi-
da e prática. Assim que uma 
atualização for realizada, ela 
pode ser enviada diretamente 
para o dispositivo do usuário, 
se tornando disponível ime-
diatamente. Além disso, este 
suporte apresenta facilidade 
de manutenção e tem pou-
ca necessidade de suporte 
técnico.

A importância do mobile 

learning para os seus 

colaboradores

Para os colaboradores, mo-
bile learning é uma verdadeira 
conquista. Ao considerarmos 
as diversas formas que existem 
para aprender, identifi camos 
inúmeros motivos pelos quais 
essa é a melhor opção para 
colaboradores de todas as 
idades.

1. Aborda diversos estilos 

de aprendizagem

Treinamentos corporativos 
tradicionais não contemplam 
todos os estilos de aprendiza-
gem, isso pode fazer com que 
alguns colaboradores deixem 
de se envolver em um primeiro 
momento. Um sólido plano de 
aprendizagem móvel apresenta 
o conteúdo em inúmeros esti-
los, como vídeo, texto, imagem 
etc. Além da possibilidade de 
se utilizar conceitos de ensino 
adaptativo, ou seja, o conteúdo 
e a forma podem se adequar a 
cada um dos usuários. 

2. Aproveitando o 

tempo livre dos seus 

colaboradores

Um dos maiores benefícios 
do mobile learning no trabalho 
é a sua conveniência, dando 
aos seus colaboradores acesso 
ao treinamento literalmente 
em qualquer momento do dia 
e em qualquer lugar. Ao invés 
de gastar o tempo livre de 
forma ociosa ou simplesmente 
navegando na internet, os seus 
colaboradores passam a ter 
acesso a pequenos blocos de 
informação e, com isso, podem 
aprender durante momentos 
que seriam improdutivos. Cada 
usuário constrói a sua própria 
experiência, respeitando o seu 
tempo, espaço e também a sua 
forma de aprender. 

3. Garante que os seus 

colaboradores fi quem 

no topo das tendências 

tecnológicas

Uma empresa que mantém 
seus colaboradores no passa-
do terá difi culdade para fazer 
a diferença no mundo real. 
Ao oferecer acesso a mobile 
learning para o seus colabora-
dores, você está aprimorando a 
habilidade deles com a tecno-
logia e garantido que eles não 
fi carão para trás em relação às 
tendências futuras.

4. A fl exibilidade 

promove motivação

Ao invés de ter uma sessão 
de treinamento programada 
para um dia e horário especí-
fi cos, mobile learning permite 
que cada colaborador estude 
no seu ritmo. O usuário tem a 
possibilidade de interagir, ou 
seja, de realizar uma ação inte-
grada, e se envolver na busca do 
conhecimento e na experiência 
de aprendizado. Quando eles 
estão ativamente envolvidos, no 
tempo que escolherem, fi cam 
motivados e podem reter as 
informações mais facilmente.

Como começar com 

Mobile Learning

Uma vez que se prevê que em 
curto espaço de tempo 70% dos 
profi ssionais irão fazer alguma 
forma de trabalho a partir de 
seus dispositivos móveis, esse é 
o melhor momento para investir 
nessa tecnologia.O primeiro 
passo é considerar o conjunto 
de habilidades atuais da sua 
empresa e as áreas que você 
pode aperfeiçoar e então fazer 
uma pesquisa para identifi car 
quais tipos de cursos atendem 
melhor às suas necessidades. 

(*) É CEO e Fundador do Qranio, 
plataforma mobile de aprendizagem 

que usa a gamifi cação para 
recompensar os usuários e estimulá-

los a se envolver com conteúdos 
educacionais em todos os momentos.

Samir Iásbeck de Oliveira (*)

News@TI
Câmeras Wi-Fi para vigilância domiciliar

@ A Dahua Technology, líder na fabricação de produtos para vi-
deossegurança, desenvolveu a linha de câmeras Wi-Fi, “Eyes in 

your home”, de fácil instalação e que permite acompanhar as imagens 
em tempo real diretamente de qualquer dispositivo com acesso à 
internet. Os equipamentos ainda oferecem recurso infravermelho, 
para imagens noturnas. Com o modelo IPC-A15/35, por exemplo, ideal 
para o uso em casa, é possível alcançar até 10 metros de visão no 
escuro. Com resolução de até 3 Megapixels, basta conectar a câmera 
ao APP Easy4ip para controlar e assistir à gravação, que fi ca salva 
em armazenamento local. E, além de acompanhar à distância, a tec-
nologia Dahua permite intervir diretamente na cena e se comunicar 
com quem quer que esteja no local através do áudio bidirecional. 
Além disso, as câmeras mandam alerta quando detectam qualquer 
atividade – ideal para casas de praia ou campo. Sem cabos ou fi os, 
basta posicionar os equipamentos no local desejado e conectá-los 
à rede para começar a obter visão de até 120 graus, com detalhes 
claros e imagem de qualidade.

Com o avanço da internet 
e das redes sociais a busca 
por novos franqueados tem 
exigido estratégias digitais 
cada vez mais específicas. 
É comum navegarmos pelo 
Facebook, por exemplo, e 
sermos bombardeados por 
marcas impulsionando/patro-
cinando posts tentando atingir 
o investidor interessado em 
abrir uma franquia.

Mas será que a prospecção 
por meio do Facebook, Google Plus, LinkedIn, WhatsApp e até 
mesmo Google Adwords transmite a credibilidade necessária? 
A resposta é sim e não.

Vamos aos exemplos:
Qual rede social uma determinada rede de franquias, conso-

lidada, com atuação em todo o país e com taxa de franquia a 
partir de R$ 150.000,00 deveria prospectar? Seriam os mesmos 
canais que uma microfranquia com taxa de R$ 18.000,00, que 
está no início da operação? A resposta é não!

Uma rede que tem uma taxa de franquia mais elevada deve 
entender que a compra desse tipo de franquia não é feita 
por impulso, visto que, um investidor tem R$ 400.000,00 
(taxa de franquia, investimento inicial, capital de giro…) 
disponível, analisará o mercado de forma geral, o segmento 
específico, concorrentes, atualização dos players, projeção 
do segmento, retorno sobre o investimento entre outros. Ou 
seja, será uma compra estudada. Prospectar esses investi-
dores por meio de WhatsApp e Facebook não transmitirá 

A rede social mais adequada para 
captação de novos franqueados

tanta credibilidade como a 
prospecção via LinkedIn, 
por exemplo.

Isso não signidica que o 
trabalho no Facebook não 
deve ser realizado, mas é ne-
cessário ter sensibilidade para 
perceber que o primeiro con-
tato com esse possível novo 
franqueado deve ser por meio 
de redes sociais que gerem 
impacto positivo, confi ança e 
credibilidade.

Vamos ao outro cenário:
Rede de microfranquias, consequentemente com baixos 

investimentos necessários, normalmente baseado em sistema 
Home Based. O perfi l desse novo franqueado é completamen-
te diferente do exemplo dado anteriormente e as estratégias 
também devem ser diferentes.

Um novo franqueado de uma microfranquia está mais adepto 
a comprar por impulso! É comum encontrarmos no mercado, 
franqueados que abriram sua microfranquia após a demissão 
de um emprego, aposentadoria, inventário, etc. Nesse caso a 
prospecção via Facebook, WhatsApp, Google Adwords tem mais 
potencial do que o LinkedIn, por exemplo.

É importante estudar bem o perfi l da empresa e se certifi car 
de que a rede social escolhida alcançará o público-alvo da 
rede, isso com certeza aumentará as chances do anúncio ser 
um sucesso!

 
(Fonte: Leandro Rampazzo é sócio diretor da Godiva propaganda).

Rita D’Andrea (*)

A App Revolution mudou tudo isso.
As aplicações agora estão em todos os lugares e podem ser 

acessadas a partir de todo tipo de device. Nesta nova realidade, 
vemos empresas como a Netfl ix, o Facebook, o Uber e o Goo-
gle montarem negócios bilionários ao redor de Apps virtuais e 
imensas. Esses players empenham-se em proporcionar a melhor 
experiência a milhões de usuários/consumidores de seus serviços. 
O mundo criado pela App Revolution é marcado, também, pela 
mobilidade. Em 2015, usuários iOS de todo o mundo baixaram 25 
bilhões de Apps em seus iPhones; no mesmo período, os adeptos 
de smartphones Android baixaram 50 bilhões de Apps. 

É importante compreender, porém, que “App” não é só o sistema 
baixado e usado no celular; por App entende-se toda aplicação 
que foi criada ou portada para a Web e para a nuvem, e nunca 
voltará a rodar no modelo tradicional.  

A App Revolution está ocorrendo também no mundo corpo-
rativo. 

Esse novo modelo aumentou a efi cácia e a produtividade dos 
profi ssionais da empresa, introduzindo novas fontes de receita e 
estratégias go-to-market para quase todos os setores de economia. 
Um de seus pontos fortes é ter seduzido funcionários não per-
tencentes à equipe de TI. No passado, a empresa era dividida em 
silos e o desenvolvimento, manutenção e disponibilização de uma 
aplicação dependia de solicitações de um departamento para a 
área de TI. A App Revolution tornou essa cultura ultrapassada.

Segundo o Gartner, até 2018 os investimentos dos Chief Ma-
rketing Offi cers (CMOs) em soluções e serviços de TIC serão 
maiores do que as despesas autorizadas pelos CIOs. Fica claro, 
portanto, que a App Revolution ultrapassa os limites da TI.  

Apps são populares porque ajudam as pessoas a gerenciar e 
aprimorar suas tarefas cotidianas. Apps fazem parte integral de 
todos os desafi os de trabalho das equipes e das empresas. Um 
App essencial, como sistemas de e-mail, por exemplo, é cada 
vez menos acessado a partir de um PC desktop. Uma enquete 
realizada em 2016 comprovou que, no Reino Unido, 70% dos 
usuários de e-mail preferem ler e responder suas mensagens a 
partir de seus dispositivos móveis.

Devido ao amadurecimento do ecossistema de nuvem, os 
Apps estão sendo cada vez mais hospedados em um mix de nu-
vem privada e pública, com transições imperceptíveis entre as 
duas. Sua velocidade e facilidade de uso permitem aos usuários 
fi nais não terem de pensar sobre onde realmente residem seus 
valiosos dados. 

App Revolution: a 
aplicação saiu do castelo

Por décadas, as aplicações missão crítica das empresas eram processadas e armazenadas dentro da 
própria corporação. Nesse contexto, os usuários deveriam estar fi sicamente presentes no escritório 
para efetuar login e acessar, a partir de seu PC desktop, esse sistema

Essa despreocupação não é algo ao alcance das equipes de 
TIC.

Todo gestor de TIC sabe que criminosos – sejam indivíduos, 
gangues ou países – estão explorando a oportunidade apresentada 
pelos Apps. Infelizmente muitas empresas ainda contam com um 
aparato de segurança mais adequado ao mundo que existia em 
1997, sentindo-se protegidos por contar com soluções tradicionais. 
Hoje o grande alvo dos hackers é o App. São sistemas que, em 
nome da máxima velocidade de desenvolvimento e lançamento, 
nem sempre incorporam em seu DNA os conceitos e as tecnolo-
gias que poderiam garantir sua própria segurança. 

Há milênios o mundo conhece a fi gura do castelo forte, de-
fi nido por muros, ameias de onde só os defensores do castelo 
enxergariam o inimigo e pontes levadiças. O rei e o tesouro do 
rei estariam protegidos na câmara mais segura do castelo. A 
pessoa que quisesse ter acesso a essa sala teria de se identifi car, 
apresentar senhas, etc. 

Em 2017 essa imagem segue válida. A diferença é que o rei 
(o usuário corporativo) agora passa muito mais tempo fora do 
castelo do que dentro, e o tesouro toma a forma de Apps que são 
processados e armazenados na nuvem. Muros de tijolos deram 
lugar a fi rewalls para aplicações web (WAF); o reconhecimento 
do visitante e a solicitação da senha foram substituídos por siste-
mas de autenticação e, quando a informação está em movimento, 
trafegando pelo mundo, é encapsulada em soluções SSL.

Neste ano, a transformação digital continuará mudando o 
mundo e a soma de Apps na nuvem com dispositivos móveis 
seguirá transferindo para fora dos ambientes tradicionais de TIC 
a informação essencial para os negócios. 

Todos desejam segurança para suas aplicações corporativas, mas 
os ataques vêm de todos os lados. Como resolver esse quadro? 

O ponto fundamental é ter em mente que os dados das suas 
aplicações são o alvo primário do hacker. Não perca esse foco, 
não se deixe iludir pelas soluções que já usa que atuam em outras 
frentes. O mundo criado pela App Revolution é organizado a partir 
de duas extremidades: a origem do dado/aplicação (nuvem ou 
datacenters tradicionais) e o dispositivo do usuário (ponto de 
acesso). É entre esses polos que a guerra acontece. 

A vitória virá para quem imprimir processos e tecnologias de 
segurança em todas as fases de desenvolvimento de Apps. Muita 
gente já está arquitetando a segurança desde o início do projeto 
da aplicação. A App Revolution exige isso – quem deixar para 
pensar a segurança por último pode experimentar o gosto amargo 
da vulnerabilidade. 

(*) É country manager da F5 Brasil


