
Caso de Estudo : 

Instituto Argentino de Siderurgia
Entrevista com Marcelo Fernandez | Chefe de Desenvolvimento Profissional

“A plataforma nos dá a possibilidade de conhecer as 
necessidades de treinamento na região e nos permite oferecer 
a nossos clientes um melhor nível de capacitações”
Marcelo Fernandez, Chefe de Desenvolvimento Profissional

Cliente: Instituto Argentino de Siderurgia
Setor: Associações Profissionais
Quantidade de funcionários: 100
Quantidade de Associados: 5 empresas membro, 33 
empresas filiadas, 100 sócios ativos
País: Argentina
Rede de alcance ou de operações: Argentina
Website:  http://www.siderurgia.org.ar/
Solução: Wormhole Campus

Qual foi a necessidade que os levou a 
utilizar a Plataforma da Wormhole?

No Instituto trabalhamos há mais de 10 anos ofere-
cendo cursos semipresenciais ou completamente à 
distância. Realizam-se cursos próprios do IAS, cursos 
reconhecidos internacionalmente pela ASME e com a 
certificação internacional do API. Decidimos usar o Wor-
mhole Campus para integrar todos os processos de 
capacitação on-line para nossos sócios e o público alvo.

Os treinamentos são destinados às áreas da siderur-
gia, engenharia e de serviços dos setores petrolíferos, 
petroquímicos, de gás e da construção. Utilizando a 
plataforma de educação virtual conseguimos atingir 
audiências com novos participantes do país inteiro.

Como solucionaram a necessidade?

O Wormhole Campus é um sistema muito intuitivo que, 
mesmo carecendo de algumas funções, permite fornecer 
cursos completamente à distância, sem importar o lugar 
do país ou do mundo onde o estudante esteja. Podemos 
fornecer cursos completos para todos os associados, sem 
importar o lugar do país ou do mundo onde estejam.



Quais são os benefícios que sua 
organização recebeu com o uso dos 
produtos da Wormhole?

O uso da plataforma trouxe muitos benefícios para os par-
ticipantes, já que, ao contar com a possibilidade de assistir 
às aulas on-line, da mesma forma que uma aula presencial, 
reduziu totalmente os custos de viagens e traslados.

Além de utilizar os serviços do Wormhole Campus, utili-
zamos o Wormhole Classroom em várias oportunidades, 
convidando especialistas nacionais e internacionais  
que deram palestras para nossos estudantes.

A plataforma nos dá a possibilidade de conhecer as 
necessidades de treinamento na região e nos permite 
oferecer a nossos clientes um melhor nível de 
capacitações.

+54 11 5254 0115               info@wormholeit.com               www.wormholeit.com

O Instituto Argentino de Siderurgia é uma en-
tidade civil sem fins lucrativos, constituída em 
1972 pelas empresas siderúrgicas argentinas.

Dispõe de profissionais e técnicos especia-
lizados em diversas disciplinas para realizar 
tarefas de desenvolvimento tecnológico, assis-
tência técnica, análise e ensaios, organização 
de cursos e conferências, treinamento do 
pessoal e normalização, para acompanhar o 
desenvolvimento da siderurgia, de sua cadeia 
de valor e a das outras indústrias.

O IAS conta com cinco Empresas Membro, con-
formadas pelas siderúrgicas mais importantes 
do país e mais de 30 empresas e instituições 

filiadas.

 

Acerca da Wormhole Acerca do IAS

Criadora da única plataforma do Live Learning. 
A forma mais simples para oferecer aulas e 
treinamentos on-line.

Milhares de empresas, instituições educativas 
e organizações sem fins lucrativos escolhem 
a Wormhole diariamente para realizar suas 
capacitações, aulas e treinamentos pela 
Internet. A Wormhole visa melhorar a interação 
entre as pessoas para criar os ambientes virtuais 
de capacitação à distância mais efetivos.

A Wormhole fornece os melhores produtos 
para administrar programas educativos, criar 
campus virtuais e melhorar a relação professor-
aluno, a partir de qualquer computador ou 
dispositivo móvel.


