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Entrevista com Andrés Cabral e Laura Padretti | Directores da PMC

“O Live Learning permite-nos atingir muitos lugares que de
forma presencial acarretaria muito custo e tempo”
Laura Padretti, Directora da PMC

Qual foi a necessidade de negócio que os
levou a utilizar a Wormhole?
A PMC é uma empresa dedicada à capacitação empresarial, tanto para determinadas empresas quanto para o
público em geral. No caso das capacitações in company,
fornecemos cursos especialmente desenvolvidos para
essas empresas que desejam fortalecer alguma habilidade especial de seus recursos humanos. Por outro lado,
quando abrimos cursos para o público, podem se cadastrar particulares ou empresas, mas trabalhamos assuntos
mais gerais.
Há alguns anos vimos a possibilidade de acrescentar o
alcance desses cursos e abranger o interior do país ou
ainda a América Latina. Por isso, decidimos executar
uma plataforma de aulas à distância, mas que reproduza
a experiência presencial. Essa modalidade a utilizamos geralmente para os cursos que são abertos ao público; isto
é, os publicamos num catálogo on-line e as pessoas que
queiram participar devem se cadastrar.

Como solucionaram a necessidade?
Escolhemos o Wormhole Campus principalmente pela
possibilidade de interação com os participantes, e porque
permite manter todos os benefícios dos treinamentos
presenciais, mais de maneira virtual. Dessa maneira, se
alguma pessoa tem que viajar ou, por qualquer motivo,
não pode presenciar as aulas, já não é um impedimento
para acompanhar o processo de capacitação.
Uma das caraterísticas da Wormhole acima mencionadas,
que a diferencia de seus competidores, é a qualidade do
suporte, já que sempre tem uma pessoa disponível para
nos ajudar e resolver nossos problemas, e que também
leva em consideração nossas recomendações sobre o desenvolvimento de melhoras do produto.
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Acerca da PMC
PMC College & Consulting é uma entidade altamente especializada em temas de direção de
projetos que fornece serviços de capacitação e
consultoria. A empresa conta com o reconhecimento e o aval do PMI ao ter passado todos os
critérios de qualidade e excelência estabelecidos internacionalmente.
A PMC conta com uma equipe de profissionais
com uma grande experiência internacional,
tanto como Project Managers quanto como
docentes. Sua longa trajetória foi obtida em
empresas multinacionais de primeira linha e
ademais contam com certificados de reconhecimento internacional.
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Quais são os benefícios que sua organização recebeu com o uso dos produtos da
Wormhole?
O maior benefício que descobrimos é o aumento do
alcance para atingir um mercado mais extenso de
participantes de maneira virtual. O Live Learning
permite-nos atingir muitos lugares que de forma presencial acarretaria muito custo e tempo.
Dentre os exemplos que podem ser nomeados, temos
atingido muitos lugares, tais como Neuquén, Comodoro
Rivadavia ou a Bolívia. Nesses casos, não é o mesmo trasladar um ou dois instrutores que estarão vários dias na
cidade, que fornecer o curso de maneira virtual. Apesar
de termos custos, as despesas de traslado e viagens
são consideravelmente reduzidas, mas mantendo a
qualidade, dado que os conteúdos e os instrutores
são os mesmos e contamos com a possibilidade de interação entre o participante e o instrutor através da sala
virtual, seja por chat, áudio ou vídeo.
Ainda outro aspecto fundamental para nos é a possibilidade de gravar as aulas, já que em caso de que algum
participante não possa assistir por qualquer motivo,
pode ter acesso aos conteúdos do curso e assistir o
vídeo de todos os encontros realizados.
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Acerca de Wormhole
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 fornece os melhores produtos
para administrar programas educativos, criar
campus virtuais e melhorar a relação professoraluno, a partir de qualquer computador ou
dispositivo móvel.
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