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Vamos lá... Sou administrador de empresas desde 2002, em 
2016 concluí meu curso de DI, para 2020 terminarei minha pós 
em educomunicação e em 2022 o meu curso de gestão de 
recursos humanos (e outros alguns cursos que virão).  

Com mais de 15 anos de experiência em capacitação na área 
de Trade Marketing e Recursos Humanos, nessa última 
encontrei o meu proposito: aprender para poder contribuir na 
transformação de maneira positiva nas pessoas. 

Desde 2016 na área de T&D atuando como “talent content 
developer”, participando em todo o processo de desenho e 
implementação de soluções de problemas de aprendizagem.

Ah!... sou brasileiro, nascido em Mococa, interior de São Paulo, 
atualmente moro em Santa Cruz de la Sierra na Bolívia.

 https://www.linkedin.com/in/carlostralback

x multiplique



Ponto
de partida
Onde estamos?

1) América Latina:

De acordo com o estudo* realizado a 300 líderes 
de treinamentos e desenvolvimento em 5 
países latino-americanos, 66% consideram o 
desenvolvimento corporativo como uma 
prioridade e 40% usam cursos online para 
capacitar seus colaboradores.
 

2) No Brasil:

- 62% das empresas utilizam EAD. 

- No treinamento para não líderes por tipo, o 
treinamento técnico é a prioridade para todos os 
setores* FONTE: ABTD

- Distribuição do treinamento para os não 
líderes: 27% comportamental, 49% técnico e 24% 
obrigatório.

- Distribuição do investimento por nível 
hierárquico: 18% alta liderança, 30% gerência e 
supervisão e 52% não líderes.
3) Barreiras:

Análise dos fatos e indicadores.

AMÉRICA
LATINA

CONSIDERAM
O DESENVOLVIMENTO

CORPORATIVO
PRIORIDADE

BRASIL

UTILIZAM 

NOS TREINAMENTOS
CORPORATIVOS
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A bagagem
O que preciamos levar?
Hard and soft skills

COLABORADORES
SEM TEMPO

80%
- 80% das empresas consideram que a falta de 
tempo dos colaborares é um problema para 
alcançar os objetivos dos treinamentos.

- 60% das empresas consideram ter um 
orçamento limitado para treinamentos.
·       
- 50% das empresas consideram que o 
problema do aprendizado está em encontrar 
uma estratégia adequada para a empresa e 
todos seus colaboradores.

ORÇAMENTOS 
LIMITADOS

60%
ESTRATÉGIAS
ADEQUADAS

50%

1) As empresas:

Computação em nuvem: as empresas 
precisam de ajuda para migrar para a 
nuvem à medida que saem os 
servidores locais.

Inteligência artificial: já está 
transformando modelos de negócios e 
educação.

2) Os colaboradores:
·       
 Reeskilling: 62% dos profissionais 

estão dispostos a aprender novas 
habilidades* Fonte: Speex Exchange.

 Criatividade: originalidade e 
pensamento crítico são habilidades 

que os robôs não possuem.
 Persuasão: não importa quão bom 

seja o seu trabalho, você deve 
convencer as pessoas a comprá-lo.

 Colaboração: gere ideias e alcance 
de objetivos comuns.

 Adaptabilidade: porque as coisas 
estão mudando rapidamente.

 Gerenciamento de tempo: uma 
habilidade útil em todas as áreas da 
vida.

 Raciocínio analítico: converter dados 
em informação.

 Gestão de pessoas: ajudando as 
pessoas a fazer o melhor.

 Projeto UX: chave para fazer um 
mundo digital funcionar para 
humanos.
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Os caminhos
de partida
Quais são as opções
para chegar ao destino?

1) Vídeos sem áudio, curtos, com subtítulos e 
imagens animadas: 94% dos jovens 
empreendedores e executivos preferem ver um 
vídeo em vez de ler um texto.

2) Microlearning é uma necessidade: 92% dos 
colaboradores esperam que a sua organização 
aumente o uso do microlearning.

3) Aprendizado móvel: o consumo de informação 
em formato para celular já é uma realidade, em 
média 8 em 10 pessoas em desenvolvimento 
possui um celular, e essa cifra aumenta 
continuamente.

4) Realidade aumentada e Realidade Virtual: 700 
milhões de dólares serão investidos em 2025 em 
realidade virtual focado na educação.

5) Gamification: Em 2020, a maioria das empresas 
contarão ao menos com um sistema gamificado.

6) Streaming:  o futuro dos jogos seguirá o modelo 
de negócios da Netflix, onde os usuários têm 
permissão para acessar em uma plataforma única 
para vários tipos de jogos, com assinatura de 
pacote.

7) Plataforma de aprendizagem modular: uma das 
principais tendências para plataformas modulares 
será inteligência com flexibilidade de uso e 
possibilidade de rastreamento de experiências de 
aprendizagem do usuário.

PREFEREM AULAS

EM VÍDEO

94%
NECESSITAM DE
MICROLEARNING

92%

UTILIZAM 
APRENDIZADO

8 ENTRE 10

MÓVEL

PESSOAS

A MAIORIA
DAS EMPRESAS

2020
UTILIZARÃO
GAMIFICAÇÃO ATÉ

3



Os pontos 
de parada
Passo a passo para 
poder chegar

1) Identifica o valor para o negócio: 

Hoje em dia a formação universitária não é mais o produto final da 
educação. Um curso superior é a base da educação requerida pelas 
empresas e o início de um processo contínuo de aprendizado e 
desenvolvimento do colaborador. Devido às constantes mudanças 
provocadas pela tecnologia, uma habilidade pode ficar obsoleta em 
um período muito curto de tempo. Por isso é essencial que as 
empresas promovam e possibilitem oportunidades de aprendizado 
contínuo e adotem uma cultura de aprendizagem. Ao delinear 
objetivos, os profissionais da área de T&D devem determinar o que se 
está medindo nas demais áreas do negócio. Pode-se fazer em parceria 
com os líderes da organização, reunindo disciplinas e perguntando 
como as decisões de treinamento e desenvolvimento impactam nos 
resultados do negócio. A comunicação constante, com as outras 
unidades de negócio, é fundamental para certificar-se de que as 
informações fornecidas permaneçam relevante e útil.  A transformação 
acontece quando a área de T&D passa de ser um mero formador (a 
que promove cursos para estudantes) a ser um facilitador, que 
aproveita o foco do negócio e utiliza a tecnologia como aliados 
colaboradores (pensando na maneira de  como eles trabalham) para 
entregar resultados de impacto ao negócio.
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aprendizagem com experiências
colaborativas e informais

2) Defina metas e adota uma cultura de aprendizagem: 

O ensino nas organizações, na sua maioria, é realizado, em salas de 
aula formais e cursos de aprendizado on-line, que representam 
apenas 10% do conhecimento gerado. E desses 10%, a maioria dos 
estudantes deixa 90% do que aprendeu em cima da mesa (A curva 
do esquecimento). 

O modelo 70:20:10 descreve uma realidade sobre de como as 
pessoas aprendem no trabalho, independentemente da função do 
aprendizado.  A outra consideração importante na adoção da 
estrutura está em sua execução. Deve ser uma implantação cíclica 
combinada em que partes da sala de aula ou da experiência do 
curso sejam colaborativas e informais. 

O ambiente de trabalho (onde novas habilidades e 
comportamentos são demonstrados) deve incluir elementos de 
colaboração, como treinamento e aprendizagem formativa.
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é preciso haver conexão 
emocional com a aprendizagem 

3) Foco

 Como você pode apoiar isso? Apoiando alunos proativos: funcionários 
responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento e que procuram 
aprender.
·       Forneça ferramentas fáceis de usar que apresentem aos 
funcionários oportunidades de conexão com fontes formais e informais 
de conhecimento em toda a organização.
·       Apresente a todos e a cada um dos funcionários as oportunidades 
de desenvolvimento com base em pontos fortes, de melhoria, funções 
ou interesses pessoais, de fontes que vão além de seus líderes 
imediatos. Fonte: Grupo Brandon Hall
 
As organizações que procuram apoio no aprendizado durante o trabalho 
possuem:
 
 4 vezes mais chances de relatar que estão respondendo rapidamente 

às mudanças.
 3 vezes mais chances de relatar uma melhoria na motivação do 

pessoal.
 2 vezes mais chances de relatar um aumento na satisfação do cliente.  

6



4) Saiba o impacto que você está procurando: 

A aprendizagem contínua precisa de feedback contínuo. As pessoas 
estão aprendendo o tempo todo e precisamos saber se estão 
melhorando. Medir o impacto da aprendizagem informal não é tão 
diferente de medir os tipos mais tradicionais de aprendizagem. Isto é o 
que você deve perguntar:
 
 O básico: Quantas pessoas participaram do programa? Você gostou? 

Como foram as avaliações após a participação.       
 Específico - Informal:  Quais alunos participam mais?  A quem as 

pessoas recorrem com mais frequência para obter informação? Qual 
conteúdo é mais compartilhado? O que as pessoas estão 
procurando?

 Desempenho:  As pessoas são melhores no trabalho depois de 
participar? Os alunos estão alcançando competição ou produtividade 
ideal mais rápido desde o início do programa de aprendizado 
informal?

 
Essas métricas dão à organização uma ideia de como os alunos estão
usando ferramentas informais e de quão eficazes são, porque a eficácia
não é determinada apenas pela conclusão, mas é para avaliar se houve
uma mudança no comportamento. Você deseja ver se uma ação foi
tomada por causa do que aprendeu.

aprendizagem contínua
precisa de feedback contínuo
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estar comprometido com o
aprendizado é estar motivado

5) Estimula a reação e o impacto: 

A conexão emocional entre o conteúdo no é a única maneira de gerar o 
compromisso de aprendizagem do aluno para que possa dedicar seu 
tempo, esforço e energia e assim poder aprender.

Quando eles estão comprometidos com o aprendizado, sem nenhum 
resultado a não ser o aprendizado em si, é quando eles são motivados. 
Quando o aprendizado ocorre de forma colaborativa (ou seja, não é 
empurrado de cima para baixo, mas ocorre organicamente), é provável 
que seja mantido e é aí que o conteúdo desempenha um papel 
fundamental.

Uma maneira eficaz de melhorar o engajamento é adotar e tirar proveito 
do conteúdo gerado pelo usuário. O conteúdo gerado pelo usuário (ou 
UGC) agora está todo em conteúdo digital: Postagens no Facebook e 
Instagram, vídeos do YouTube, e a lista continua.

Em um contexto de aprendizado corporativo, analisar os recursos 
criados por seus colaboradores sobre suas experiências ajuda a criar 
confiança, conectar pessoas e demonstrar relevância, em vez de 
oferecer conteúdo genérico.
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a aprendizagem precisa causar
impacto para que seja aderida

6) Desenha para a aplicação e o impacto: 

Como você garante que o aprendizado se adira e cause impacto? Qual é 
o melhor lugar para começar? Vá para a fonte: seus alunos!
 
O QUE FAZER?

 Pesquisas: podem ser particularmente úteis para ajudá-lo a eliminar 
atividades que não se conectam com seus alunos, ajudando a 
identificar tipos de atividades que são.

 Questionários: geralmente mais detalhados do que pesquisas e 
podem ser usados para descobrir uma grande variedade de dados 
em dados abertos e forçados.

 Planos de ação: desenvolvidos através de comentários sobre o 
programa e implementados após a conclusão do programa.

 O acompanhamento de uma pesquisa adicional após a 
implementação do plano de ação ajudará você a entender o impacto 
de uma atividade específica e se um aluno (ou grupo de estudantes) a 
aplicou ou não no trabalho.

 Monitoramento de desempenho: particularmente útil quando vários 
registros de desempenho e dados operacionais são monitorados para 
alterações.

 
Quanto melhores e mais informativas forem suas respostas, mais ideias
e ações você poderá executar para melhorar sua experiência. Mantenha
as coisas simples (e o mais breve possível).
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7) Determina o impacto imediato: 

Após um curso de treinamento, aproximadamente 80% dos 
participantes estão satisfeitos. Mas apenas 42% realmente 
implementam o que aprenderam.

Tomar a decisão de mudar requer motivação, apoio e a metodologia 
correta. A etapa de avaliação da aprendizagem se torna crítica nesse 
estágio para determinar o impacto imediato e formar a linha de base 
sobre o que funcionará para determinar o impacto no futuro.
 
ALGUMAS PERGUNTAS A FAZER SÃO:

Que elementos você pode usar em seu treinamento? Você acha que 
isso terá impacto na qualidade/eficiência do seu trabalho? Se sim, 
como?

Esses elementos são úteis para treinamento e desenvolvimento, 
porque mostram a real intenção dos alunos após o treinamento.
As ferramentas de avaliação da aprendizagem podem analisar essas 
respostas e produzir relatórios que destacam quais atividades são 
consideradas relevantes e quais são menos aplicáveis ao que os 
alunos farão em suas funções. Isso também ajuda a identificar quais 
conteúdos e modalidades estão repercutindo nos alunos. 

Por exemplo, você pode ver que um vídeo de 30 minutos não está 
sendo visto até o final, mas vídeos mais curtos de 5 minutos estão 
recebendo um compromisso positivo.
O impacto imediato deve ser o acompanhamento das metas descritas 
e a melhoria e aprimoramento contínuos (tanto do programa quanto 
das habilidades do aluno) podem ser tratadas através do 
monitoramento de outras atividades de avaliação da aprendizagem. 
Eventualmente, você deseja ir além dos objetivos iniciais.
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8) Não pare, continua avançando e brinde o resumo do impacto: 

Por enquanto, sabemos que o aprendizado é um exercício contínuo. 
Quando chegar a hora de comunicar os resultados do seu programa 
de aprendizado, em vez de procurar identificar um resultado exato 
para uma ação específica, é uma boa ideia resumir o que você fez e 
fornecer um resumo de onde as coisas estão naquele momento.
O impacto do aprendizado não deve ser determinado por um destino
estabelecido.

Você também deve reconhecer que o impacto nos negócios nem 
sempre é tão simples quanto descrever o que correu bem ou o que 
não funcionou; também é saber o que precisa ser aprimorado. O uso 
de dados para estabelecer um plano de ação que nunca para: um 
ciclo contínuo de ação, compilação de comentários e, finalmente, 
aprimoramento adicional, fecharão as lacunas conhecidas e 
potenciais no futuro.

Considere a indução como um exemplo: O que acontece se você
descobrir como os novos funcionários estão satisfeitos com suas
experiências de indução?

Como você pode estender esse conhecimento não apenas aos 
futuros esforços de indução, mas também a funções mais amplas de 
treinamento e desenvolvimento, como desenvolvimento e retenção 
profissional, ou mesmo treinamento regulatório?

A resposta está na compreensão do processo contínuo necessário 
para alcançá-lo, como os resultados devem ser refinados e como a 
tecnologia permite isso com o mínimo esforço manual.
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9) Revisa e otimiza: 

É importante levar o aluno à discussão sobre como ele quer melhorar. 
Isso significa retornar ao aluno e acompanhar as respostas iniciais 
quando você determinou o impacto imediato.

Uma pesquisa de acompanhamento será necessária 1 a 3 meses 
depois e pode incluir perguntas como: “Você achou os seguintes 
elementos úteis? Você conseguiu usá-los?” “Avalie até que ponto 
você aplicou ou não o que tem aprendido no trabalho”. Agora, você 
pode visualizar os dados coletados neste estágio e compará-los com 
os benchmarks.

Você também pode comparar os resultados com as respostas das
pessoas que seguem o mesmo curso. Use essas informações para
revisar e otimizar o plano de ação para cada aluno.
 
Entenda como as pessoas se movem ao longo da jornada e se 
adaptam para acompanhar seu progresso, para que não concluam os 
cursos de que não precisam.

é preciso escutar o aluno e 
entender sua jornada 
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Destino
Para onde vamos?

Promover iniciativas de aprendizagem 
utilizando a tecnologia como um meio para 
manter esse impulso, procurando sempre 
compromisso de desenvolvimento e 
colaboração dos nossos alunos.  

Fontes:
ÔAA/ÇĤ/NŅMÓŇAÊ
Marketing de conteúdo
Grovo
Cisco Visual Networking Index
Goldman Sachs
Gartner e livro brasileiro Gamification Inc 
Jovem Nerd
Anayda Fernández Naranjo.
Grupo Brandon Hall

Apoio:
MercadoEad
www,mercadoead.com

Análise dos fatos e indicadores.

SE ONTEM
DISSE

O AMANHÃ

É HOJE,
O FUTURO

EXISTE
WELLIGTON GOUVEIA
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