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Transformando apresentações em conversas,
para conectar, engajar e empoderar palestrantes
com suas audiência
As apresentações, muitas vezes, podem deixar o público confuso ou
distraído. A Learn Forward desenvolveu o Hypersay, uma solução
criada para ser executada na tecnologia IBM® LinuxONE™, que
transforma apresentações em conversas com interação e feedback
em tempo real –capacitando oradores, engajando o público e
incentivando uma transferência eﬁcaz de conhecimento.

Desaﬁo de negócio

Geralmente, durante as apresentações, o
público perde a concentração ou hesita em fazer
perguntas. Como a Learn Forward poderia ajudar
palestrantes a engajar o público de maneira mais
efetiva?

Transformação

Com o IBM® LinuxONE™ como sua plataforma
escolhida, o Hypersay da Learn Forward leva
as apresentações do PowerPoint a um outro
nível por meio de interações digitais com o
público, como testes e feedback em tempo
real.

Benefícios para os negócios:

Permite o feedback do público em tempo
real, ajudando a melhorar ainda mais as
apresentações
Impulsiona o engajamento do público,
encorajando o aprendizado efetivo e a troca
de conhecimento
Possibilita que a audiência faça perguntas,
assegurando que ninguém seja esquecido
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Alguma vez você assistiu a uma apresentação onde se sentiu
nervoso demais para fazer perguntas? Ou onde sua atenção se
desviou e você perdeu informações importantes? A Learn Forward
queria ajudar palestrantes a engajar seu público de maneiras mais
efetivas, da sala de aula à sala de reuniões, para que ninguém seja
esquecido.
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Cristian Dinu, co-fundador e líder técnico na Learn Forward, conta a
história: “Na escola, quando eu ﬁcava confuso sobre algo, eu sempre
hesitava em fazer perguntas porque sentia como se eu fosse o único
que não tinha entendido. Por isso eu tive que me esforçar muito,
porque construir conhecimento é como construir uma casa: você
não pode construí-la em uma fundação inacabada, assim como você
não pode compreender cálculos matemáticos complexos a menos
que entenda os princípios básicos.”
“Esses problemas se estendem às nossas vidas proﬁssionais. Por
exemplo, um vendedor pode tentar me vender um produto que seria
muito útil para a minha empresa, mas, se eu não ﬁzer perguntas e
sanar minhas preocupações durante a apresentação, eu não vou
comprar, o que signiﬁca que ambos perderemos.”
“O desaﬁo é uma via de mão dupla: assim como o público deseja
receber informações, os apresentadores querem se sentir
conﬁantes e saber que eles estão passando sua mensagem de
maneira efetiva.”
A Learn Forward viu uma oportunidade de aproveitar a tecnologia
para elevar o nível das apresentações, oferecendo suporte aos

apresentadores e ao público.
Paul Balogh, co-fundador e CEO da Learn Forward, continua:
“Nossa missão é permitir a comunicação entre um apresentador e
toda e qualquer pessoa da audiência, em tempo real. Nós queríamos
criar uma solução que aprimorasse as apresentações por meio de
adições interativas. Isso inclui testes para ajudar a prender a atenção
do público e uma funcionalidade para que o público forneça feedback
em tempo real e faça perguntas digitalmente.”
“Entretanto, ser digital tem seus desaﬁos. Não existe nada pior do que
fazer uma apresentação e passar por problemas técnicos! A segurança
também é uma grande preocupação, pois o aplicativo ﬁca com dados
valiosos do cliente. Nós sabíamos que, para digitalizar apresentações
com êxito, precisávamos criar nossa solução em uma plataforma
conﬁável, escalável e altamente segura.”

“ A segurança oferecida pelo LinuxONE é
primordial. Nossos clientes podem ter a
conﬁança de que seus dados estão seguros
o tempo todo.”
— Cristian Dinu, Co-fundador e Líder Técnico

2

Learn Forward

Desenvolvendo a solução

Introdução

A Learn Forward recorreu ao provedor de serviços gerenciados e
ao integrador de sistemas Cognition Foundry para obter a tecnologia
ideal para desenvolver a sua nova solução.
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A Cognition Foundry foi formada em 2016 pelo CEO Ron Argent,
com a intenção de trabalhar com startups para conseguir acesso à
tecnologia usada por grandes instituições e empresas. De certo
modo, para “democratizar a TI”.
“A Cognition Foundry é uma parceira, não apenas um provedor de
tecnologia”, observa Paul Balogh. “Nós decidimos usar sua nuvem
privada, desenvolvida pelo IBM LinuxONE, como a base para nossa
solução. Como um servidor corporativo, o LinuxONE oferecia a
conﬁabilidade, a escalabilidade e a segurança necessárias para que
nossa solução fosse bem-sucedida até a entrega ﬁnal. Nós também
ﬁcamos impressionados em ver como é fácil usar o LinuxONE. O
ambiente parece muito familiar, então pudemos começar a trabalhar
imediatamente.”
Cristian Dinu complementa: “Nós não queríamos que problemas
técnicos surgissem nas apresentações de nossos clientes, por isso a
disponibilidade era uma grande preocupação para nós. Além disso,
como nossa aplicação reúne feedback em tempo real e pós-evento
sobre o engajamento do público, nós precisávamos de uma
plataforma que pudesse processar grandes quantidades de dados.
O LinuxONE consegue lidar com grandes quantidades de tráfego e
faz backup regularmente, portanto, ele nos oferece aquela
conﬁabilidade essencial do servidor.”

Todas as startups enfrentam o desaﬁo de agregar novos clientes sem
o benefício da existência de fluxos de receita. Paul Balogh descreve a
ambivalência que isso causa em um CEO: “Você aprecia o crescimento,
o que é fantástico, mas isso também aumenta os custos, o que é
menos fantástico. Você espera cruzar essa ponte até o ponto em
que esteja gerando receita, a qual cobrirá os custos.”
Então, como uma jovem startup sobrevive ao seu próprio sucesso?
A resposta de Paul Balogh é realizando parcerias: “Quando você está
entre esses dois mundos, você precisa ter pessoas e parceiros que
o ajudarão a atravessar essa ponte. A Cognition Foundry está
essencialmente ajudando a preencher essa lacuna, a ponte entre
o crescimento e a receita.”
Em vez de oferecer fundos que poderiam diluir ou endividar a
Learn Forward, a Cognition Foundry usa a arquitetura exclusiva do IBM
LinuxONE para manter os custos de crescimento mais baixos enquanto
as receitas aumentam.
Ron Argent explica: “Para mim, o LinuxONE é a opção perfeita,
oferecendo uma maneira simples para escalar e expandir, o que, em
alguns casos, pode controlar signiﬁcativamente o custo. O LinuxONE
escala verticalmente, portanto, ele não tem a mesma complexidade
que a escala horizontal, que é típica de várias das tecnologias
baseadas em mercadorias. Uma startup pode continuar crescendo
sem ter enormes picos de custo, que poderiam, de outra forma,
surgir em áreas que ela simplesmente não considerou quando
iniciou sua jornada.”
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“ Para mim, o LinuxONE é a opção perfeita,
oferecendo uma maneira simples para
escalar e expandir, o que, em alguns casos,
pode controlar signiﬁcativamente o custo.”
— Ron Argent, CEO, Cognition Foundry

4. Sobre a Learn Forward
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Suportada pelo LinuxONE e pela equipe da Cognition Foundry,
a Learn Forward desenvolveu com sucesso o Hypersay, uma
solução que permite que os usuários transformem seus arquivos
do PowerPoint em apresentações envolventes que apresentam
interações em tempo real com o público.
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Paul Balogh elabora: “O Hypersay é muito simples de usar. O
palestrante, por exemplo um professor, pode arrastar e soltar seu
arquivo do PowerPoint no Hypersay em nosso website. Eles podem,
então, incluir elementos interativos nos slides, como perguntas,
enquetes, vídeos e conteúdo extra, para aumentar a participação
e o engajamento do público”.
“Eles também recebem o código para uma sessão ao vivo para
compartilhar com o público. Os estudantes ou pessoas do público
podem inserir esse código em seus telefones e conectar-se aos
slides do professor em tempo real: eles podem anotar, fazer
perguntas, fornecer feedback e votar contra ou a favor de perguntas
de colegas, tudo por meio de seus dispositivos móveis”.
“O LinuxONE permitiu que nós atingíssemos nosso objetivo de
aproveitar a tecnologia para realmente conectar apresentadores
com seu público”, comenta Cristian Dinu. “Agora, os apresentadores
têm um host de ferramentas à sua disposição para tornar suas
apresentações mais interativas e interessantes, para que eles
transmitam suas mensagens de modo mais efetivo. Os palestrantes
também se beneﬁciam do feedback do público em tempo real e
pós-evento, permitindo que eles melhorem apresentações futuras.
Graças à conﬁabilidade do LinuxONE, eles nunca precisarão se
preocupar com problemas técnicos no meio de uma apresentação

que estava indo bem”.
Paul Balogh continua: “Por outro lado, o Hypersay permite que
qualquer pessoa do público participe e faça perguntas, assim
ninguém ﬁca para trás. O público também se sente mais engajado,
encorajando o aprendizado efetivo e a troca de conhecimento.”
“Por exemplo, o Eton College realizou uma pesquisa de opinião
com seus estudantes após usar esta tecnologia e descobriu que os
estudantes ﬁcaram muito mais dispostos a fazer anotações, pois
eles preferiram digitar a usar caneta e papel.”
“A aplicação também tem uma função que permite que os participantes
recompensem os apresentadores enviando-lhes ‘corações’. Como um
exemplo, nossos dados mostraram que, em um determinado dia, os
estudantes recompensaram os professores com um total de 5.500
corações em 24 horas, que é uma medida muito simples e rápida de
engajamento”.
Ao desenvolver o Hypersay para execução no LinuxONE, a Learn
Forward se beneﬁciou da flexibilidade, escalabilidade, conﬁabilidade,
segurança e economia da plataforma.
Ron Argent observa: “O LinuxONE oferece a flexibilidade da tecnologia
de software livre, um fator importante para startups. A capacidade de
mover rapidamente o código de uma plataforma para outra para ajudar
a colocar seu produto no mercado, a um custo acessível, é
absolutamente primordial.”
“Além disso, o LinuxONE dá às startups a capacidade de escalar
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verticalmente sem o tempo e a despesa de ter que incluir novas
máquinas, conﬁgurar novos dispositivos, criar VPNs, e assim por
diante, que é de enorme valor. Quando o custo se torna excessivo,
as startups tendem a passar mais tempo pensando em como
controlar esse custo do que focando em seu produto principal.
A capacidade de escalar facilmente com o LinuxONE dá à Learn
Forward a chance de crescer, enquanto mitiga os custos associados
a esse crescimento, o que é crucial para o seu sucesso.”
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Cristian Dinu inclui: “A segurança oferecida pelo LinuxONE é
primordial. Nossos clientes podem ter a conﬁança de que seus
dados estão seguros o tempo todo.”

Paul Balogh conclui: “O LinuxONE é uma plataforma do passado,
presente e futuro. Ele é baseado em um design que resistiu ao tempo
e a engenharia é líder mundial e está em constante desenvolvimento.
Ter uma plataforma que já existe há décadas, e que existirá por
muitos anos ainda, é uma sensação muito reconfortante”.
“Isso nos dá a conﬁança de que estamos usando uma plataforma
que continuará fornecendo a conﬁabilidade e a escalabilidade de
que precisamos, então, todo mundo, da sala de reuniões à sala de
aula, pode se beneﬁciar com apresentações mais capacitadas e
motivadoras com o Hypersay.”
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Sobre a Learn Forward
Fundada em 2015, a Learn Forward é uma startup situada em
Londres e criada para levar conteúdo educacional digital para
professores. A empresa desenvolveu a tecnologia para potencializar
uma nova geração de livros digitais, que estudantes em três países
europeus usam diariamente. Em 2017, ela lançou o Hypersay, uma
nova ferramenta para professores, palestrantes e conferencistas
aprimorarem arquivos do PowerPoint e engajarem o público usando
interações em tempo real. Mais de 10.000 usuários do Hypersay são
de diversas escolas, universidades e instituições de ensino superior
em mais de 100 países, inclusive: Eton College, University College
London, University of Bolton, University of Cambridge, University of
Southern Mississippi, entre outras.

Solução composta por:
•
•

IBM® LinuxONE™
Ubuntu 16.04

Dê o próximo passo
Saiba mais sobre o LinuxONE, visite a página:
ibm.com/linux.
Converse com o especialista e descubra como o
LinuxONE pode ajudar o seu negócio.
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