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"A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces". 
Aristóteles 



Falar de Tendências de Novo? 

As novas tecnologias educacionais, pelo nome, realmente não 
parecem tão novas assim… Já faz anos que falamos sobre elas. O 
diferente agora é que elas realmente terão que ser utilizadas. Vão 
desde a realidade virtual e aumentada quanto a gamificação, uso 
de ambientes e vídeos interativos e; por aí cresce a lista. Das 
tendências do eLearning em 2020 as que citarei abaixo é que 
você deve esperar o uso mais recorrente. Assim como algumas 
organizações já começaram a usar essas tecnologias da realidade 
para oferecer treinamento imersivo, haverão outras empresas 
que ainda estão no início da adoção do famoso ensino online. 
Enquanto algumas pessoas preferem conteúdo textual, muitos 
são aprendizes visuais. Eles preferem ficar imersos em 
treinamento para adquirir conhecimento. Uma coisa é fato: a 
maneira de atender às necessidades desses alunos é através das 
tecnologias da realidade. Eles ajudam os instrutores a oferecer 
experiências de aprendizagem imersivas aos alunos, melhorando 
assim sua capacidade de retenção. Além disso, essas tecnologias 
são ferramentas essenciais que ajudam organizações e alunos a 
mitigar certos riscos associados ao treinamento. O mercado 
global de ensino online está crescendo rapidamente e deverá 
chegar a US $ 398 bilhões em 2026. Como tal, para permanecer 
competitivo no setor, você precisa se ajustar a todas as 
tendências para melhorar seu treinamento. 



1. Experiência de Aprendizagem 

C om o novo ano se aproximando rapidamente, uma 
das tendências do eLearning que se espera em 2020 
é a Plataforma de Experiência de Aprendizagem. 

Como o engajamento é uma batalha entre todos os 
participantes em pesquisa e desenvolvimento, oferecer a 
melhor experiência para seus alunos é essencial para 
alcançar um maior ROI. Portanto, com a Plataforma de 
Experiência de Aprendizagem (LXP), você pode transmitir 
facilmente uma experiência de aprendizado personalizada 
para seus alunos. O LXP é um sistema que se parece mais 
com um provedor de conteúdo. Seu objetivo é ajudar os 
instrutores a criar uma experiência de aprendizado 
autodirigida para seus alunos. Algumas organizações, como 
o LinkedIn Learning, começaram a mergulhar no sistema 
LXP para desenvolver treinamento. Além disso, alguns 
fornecedores existentes de LMS estão introduzindo-o como 
um complemento. No entanto, comparado a ter LXPs 
criados do zero, pode ser difícil implementá-los em LMSs 
existentes. Um dos recursos dos sistemas LXP é que eles 
são compatíveis com todos os tipos de conteúdo, incluindo 
podcasts, microlearning e vídeos. Além disso, eles também 
são capazes de fornecer conteúdo em uma interface 
semelhante à Netflix, com recomendações, painéis e 
interfaces móveis orientadas por IA. 



2. O Big Data Analytics ficará maior 

C om o aprendizado personalizado tem sido uma 
ferramenta poderosa usada para atender às 
necessidades dos alunos, tudo graças à análise de 

Big Data. Além disso, pode ser útil reunir informações 
relevantes sobre as experiências dos alunos e apresentá-las 
em um formato adequado. Com as ferramentas analíticas 
de Big Data, é mais fácil adquirir dados sobre o 
desempenho dos alunos em um curso específico e usá-los 
para fornecer treinamento mais personalizado. Além disso, 
também fornece aos instrutores informações sobre se o ROI 
do treinamento está aumentando ou não. Com o Big Data, é 
mais fácil para os instrutores determinar o que falta aos 
alunos e depois fazer melhorias para tornar o aprendizado 
valioso para seus alunos. A análise ajuda a transformar 
conceitos de treinamento e fornece um caminho de 
aprendizado útil. Portanto, preste atenção a mais análises 
de Big Data como uma tendência de eLearning em 2020 
para aumentar seu ROI de treinamento. 

3. Inteligência Artificial (IA) 

A inteligência artificial tem causado impacto no 
eLearning, e espera-se que continue melhorando a 
experiência de treinamento on-line. Um dos 

benefícios da IA é que ela pode servir como um mentor 
para os alunos fornecerem respostas às suas perguntas a 



qualquer momento, em qualquer dispositivo. Além disso, 
também pode ajudar a facilitar a criação de caminhos de 
treinamento personalizados através da análise de dados. A 
inteligência artificial, incluindo chatbots, é acessível, eficaz 
e rápida. Ele pode ajudá-lo a coletar informações relevantes 
para melhorar o desenvolvimento do seu treinamento. 

4. Conteúdo Gerado pelo Usuário (UGC) 

O utra tendência do eLearning em 2021 a ser 
observada é que mais conteúdo gerado pelo 
usuário será usado para oferecer melhor 

treinamento. No entanto, se não for bem planejado, pode 
piorar o seu treinamento. A curadoria de conteúdo bem 
planejada exige que você determine as necessidades de 
seus alunos e como transmitir suas informações 
adequadamente. Saber isso pode ajudar a melhorar seu 
treinamento e permitir que seus alunos tenham acesso a 
treinamentos adequados às suas necessidades. 

5. VR,MR,AR - Experiência Imersiva 

Embora não haja debate sobre a força de estratégias 
de aprendizagem imersivas, como Realidade 
Aumentada (AR), Realidade Virtual (VR) e Realidade 

Mista (RM) - por várias razões, seu uso não corresponde ao 
hype. Dados os custos mais altos e a falta de justificativa 
para o ROI, houve relativamente menos compradores para 



essas estratégias. Com soluções fáceis de implementar 
(incluindo players como por exemplo da Adobe bem como 
plataformas de AR / VR de nicho), o custo e o tempo de 
espera para o desenvolvimento dessas soluções estão 
diminuindo. Existem também vários casos de uso que 
combinam pepitas baseadas no microlearning com AR / 
VR. Com baixos custos e alto impacto, a adoção desse tipo 
de solução aumentará ainda mais. 



TENDÊNCIA PARA ENVOLVIMENTO 
DOS ALUNOS PARA GANHO DE 

DESEMPENHO E MUDANÇA 
COMPORTAMENTAL 

1. Aprendizagem Móvel 

H oje, o termo eLearning está sendo substituído por 
aprendizado móvel, à medida que mais e mais 
organizações estão usando essa abordagem como 

o modo significativo para a entrega de treinamento. 
Acelerada pelo que os alunos pedem, bem como pela 
adoção mais ampla do microlearning e, principalmente, da 
aprendizagem baseada em vídeo, essa tendência continua 
no topo. 

Adorada por alunos, empresas e equipes de pesquisa e 
desenvolvimento, essa tendência continuará a dominar a 
entrega de treinamento on-line, além de complementar o 
treinamento facilitado ou o treinamento ministrado por 
instrutor. Você pode usá-lo para atender todo o espectro de 
suas necessidades de treinamento, incluindo: 

• Treinamento formal 
• Auxílios de aprendizado instantâneos / just-in-time 
• Aprendizagem informal 
• Aprendizagem autônoma 
• Aprendizagem social ou colaborativa 



Esta é uma tendência "imprescindível" e continuará a ter 
uma adoção acelerada em 2020.  

Aplicativos móveis para aprendizado 

Os aplicativos móveis para treinamento corporativo 
oferecem aos alunos a flexibilidade de aprender em 
qualquer lugar, a qualquer hora. Eles podem ser usados 
para oferecer aprendizado formal e informal. De fato, eles 
também podem ser usados para digitalizar o treinamento 
facilitado ou o Treinamento Orientado por Instrutor.  

As técnicas de microlearning e gamificação podem ser 
usadas de maneira muito eficaz para oferecer aprendizado 
gamificado com uma série de pepitas de microlearning. 
Eles podem ser facilmente personalizados (com base na 
função, região, proficiência ou interesse do aluno). 

Como uma série de pepitas de microlearning, elas podem 
ser usadas para oferecer treinamento formal. Seu impacto 
real pode ser sentido quando são usados para oferecer 
ferramentas de suporte de desempenho para fornecer o 
suporte necessário no trabalho. Os aplicativos móveis 
podem ser facilmente atualizados e implantados 
rapidamente, e você pode facilmente enviar notificações 
relevantes aos alunos. Você também pode personalizar os 
ativos para cada aluno (com base em pré-testes ou 
pesquisas). Com redução de custos e menor tempo de 
desenvolvimento, vale a pena investir em aplicativos 
móveis para aprendizado. 



2. Aprendizagem Personalizada 

E sta é a próxima grande tendência (depois do 
aprendizado móvel e do microlearning) a investir. 
Minha avaliação é de que, nos próximos dois anos, 

isso emergirá como o “novo normal” no aprendizado no 
local de trabalho. 

Os alunos veem valor no aprendizado personalizado, 
devido ao conteúdo personalizado e altamente relevante 
que ele oferece. Essa jornada personalizada pode ser 
desenhada com base em seu conhecimento atual, interesse, 
necessidades futuras ou sugestões simples, como função / 
região. Isso lhes dá controle total sobre o que eles querem 
aprender, como querem aprender e no ritmo que funciona 
melhor para eles. 

Ele permite que as equipes de P&D alinhem os alunos com 
os objetivos de negócios e os capacitem ou capacitem de 
maneira mais eficaz em comparação ao treinamento 
genérico. Também promove uma cultura de aprendizado 
contínuo e autodirigido. 

Você pode usar o aprendizado personalizado para as 
necessidades de treinamento de funcionários em vários 
níveis: 

• Auxílios de aprendizagem instantâneos ou just-in-time / 
auxiliares de trabalho no fluxo de trabalho dos alunos 

• Praticar e aprimorar habilidades para gerenciar melhor o 
trabalho atual 



• Habilidades específicas alinhadas às metas de negócios 
• Novas habilidades ou habilidades para crescer na 

organização 
• Habilidades de liderança 

O aprendizado personalizado é uma abordagem que 
impactará positivamente o seu ROI e vale a pena investir. 

3. Aprendizagem Combinada 

C om a crescente pressão sobre os orçamentos de 
treinamento ou impulsionada pela necessidade de 
maximizar o gasto em dólares, mais e mais 

organizações estão realizando uma transformação digital 
do aprendizado. Uma parte notável deste exercício é 
converter o treinamento totalmente facilitado ou 
ministrado por instrutor em um modo totalmente on-line 
ou misto.  

Nesta transformação, você pode optar por recursos on-line 
para dar suporte ou fazer a transição para uma entrega de 
treinamento on-line / totalmente on-line para apoiar os 
principais programas, estes podem incluir recursos pré e 
pós-workshop, e você também pode adicionar avaliações 
on-line. 

• Avalie a transição para blended ou totalmente online: 

• Aproveite as melhores soluções da classe, desde 
aprendizado móvel, microlearning e aprendizado 
baseado em vídeo. 



• Opte por abordagens de tendências, da Realidade Virtual 
à gamificação, para criar experiências de aprendizado 
imersivas.  

• Integre ativos de aprendizado baseados em realidade 
aumentada (RA) para apoiar as sessões da sala de aula. 

• Use aplicativos de aprendizado móvel para lidar com a 
sessão facilitada. 

4. Aprendizagem Just-in-time 

Em 2020, a adoção dessa tendência será acelerada. 
Ferramentas de suporte de desempenho / Auxílios 
de aprendizagem just-in-time. 

Os alunos de hoje são muito impacientes! Multitarefas e 
pressionadas pelo tempo, elas não desejam se conectar a 
um LMS para localizar um curso que possa ter a resposta 
para suas necessidades ou seus desafios. 

Eles querem que os recursos de aprendizado estejam 
dentro do fluxo de trabalho (por exemplo, leia no 
smartphone) e sejam empacotados especificamente para 
ajudá-los ou atender às suas necessidades. As ferramentas 
de suporte de desempenho (PSTs) podem atender a suas 
diversas necessidades, incluindo: 

• Aplique o que eles aprenderam 
• Saiba mais sobre um determinado tópico 



• Aprenda novos conceitos 
• Resolver problemas 
• Limpar um gargalo ou um detonados. 

O uso extensivo de PSTs ou auxiliares instantâneos de 
aprendizagem e auxiliares de trabalho continuará em 2020 
para ajudar as organizações a melhorar o desempenho dos 
funcionários. 

5. Aprendizagem Informal 

M uitos de nós estamos familiarizados com o 
m o d e l o 7 0 : 2 0 : 1 0 d e A p r e n d i z a d o e 
Desenvolvimento: 

• Aprendizagem experiencial (70%) que acontece no 
trabalho 

• Aprendizagem social ou colaborativa (20%) que acontece 
aprendendo com ou de outras pessoas 

• Treinamento formal (10%) 

As organizações estão percebendo a necessidade de mudar 
seus gastos com treinamento, que estão sendo usados 
predominantemente para treinamento formal, para uma 
abordagem mais equilibrada.  

Isso se reflete no fornecimento de avenidas para a 
aprendizagem informal. Essa tendência se acelerará em 
2021 e oferecerá forte apoio ao treinamento formal. 



6. Aprendizagem Social 

Q uando crianças, nosso aprendizado principal é 
aprender com e com os outros e isso continua 
sendo uma maneira significativa de continuarmos 
a p r e n d e n d o , m e s m o q u a n d o e s t a m o s 

trabalhando. Nos últimos anos, muitas organizações 
investiram no fornecimento de plataformas para promover 
o aprendizado social ou colaborativo. As LXPs (Plataformas 
de Experiência de Aprendizagem), fornecem um núcleo 
forte para alavancar o aprendizado social e promover uma 
cultura de aprendizado contínuo. Embora seja difícil 
determinar o impacto do aprendizado social, ele funciona 
em vários níveis. Ele ajuda a criar comunidades de prática e 
você pode usá-lo como uma excelente alavanca para 
mudanças e aprendizado contínuo. Esta é uma tendência 
que deve ser adotada para 2020! 

7. Aprendizagem Autônoma 

O aprendizado autodirigido ou autoinstrucional é 
uma ótima maneira de capacitar os alunos e 
fornecer a eles controle completo sobre seu 

aprendizado. O ônus da aprendizagem, a determinação dos 
caminhos de aprendizagem e como eles a consomem é com 
os alunos. Eles podem extrair recursos de aprendizado da 
base de conhecimento da organização ou de recursos 
externos para atingir suas metas específicas de 
aprendizado. Como isso não é rastreado, as organizações 



estão cansadas disso. No entanto, o custo do investimento 
(de fornecer recursos relevantes e com curadoria e 
possivelmente recompensas ou reconhecimento por 
consumi-los e por contribuir com o repositório) não é alto. 
Isso ajudaria você a ver um grupo de alunos mais engajado, 
motivado e comprometido com esse modelo de 
aprendizado. Acredito que essa tendência será uma parte 
importante da aprendizagem no local de trabalho no futuro 
e vale a pena investir. 

TENDÊNCIA QUE PROMOVEM 
EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM 

DE ALTO IMPACTO E IMERSIVAS 

1. Microlearning 

Omicrolearning tem sido a abordagem de 
treinamento mais comentada no passado recente. 
Como mordidas curtas e focadas que podem ser 

facilmente consumidas em qualquer lugar, certamente é o 
formato favorito dos alunos para aprender, explorar mais 
ou atender a necessidades específicas no local de trabalho. 
É orientado para a ação e cada mordida ajuda os alunos a 
alcançar um resultado específico. Sua versatilidade torna 
uma ótima opção para as equipes de pesquisa e 
desenvolvimento usá-lo para: 

• Treinamento formal 
• Auxílios de emprego just-in-time 



• Auxílios de aprendizagem para recapitular, reforçar ou 
desafiar os alunos a revisar o aprendizado primário 

• Apoiar programas ativos pré-oficina, durante os recursos 
da oficina e conexões pós-oficina) 

A adoção mais ampla do microlearning não marca o fim do 
macrolearning e a aprendizagem online tradicional. Eles 
continuarão a coexistir e o microlearning será usado para 
complementar ou complementar essa aprendizagem  
tradicional. De fato, os cursos online tradicionais 
aproveitarão as melhores técnicas de micro-aprendizado 
para aumentar o envolvimento dos alunos. Embora não 
seja a resposta para cumprir todos os tipos de mandatos de 
treinamento, ela continuará liderando também em 2020. 
Essa tendência é absolutamente um "curinga" na sua 
entrega de treinamento em 2020. 

2. Serious Game 

A pesar do grande ponto de interrogação sobre o 
impacto da gamificação, continua sendo uma 
importante estratégia de aprendizado para 

envolver os alunos.  

Os alunos são atraídos por isso, pois isso torna o 
aprendizado divertido e não parece mais uma tarefa árdua. 
Ele pode ser usado efetivamente para envolver a força de 
trabalho multigeracional atual.  

Para as equipes de T&D, sua variante “gamificação para 
aprendizado sério” é a que fornece o ROI necessário, pois 



se concentra em fornecer resultados específicos de 
aprendizado (da mesma maneira que qualquer outra 
estratégia de aprendizado).  

A gamificação bem elaborada para aprendizado sério 
ajudará você a obter o seguinte: 

• Um alto quociente de engajamento 
• Melhores taxas de conclusão 
• Maior recordação e retenção 
• Aplicação mais rápida da aprendizagem adquirida no 

trabalho 
• Ganho de proficiência (praticar e avançar em direção ao 

domínio) 
• Influenciar ou desencadear mudanças comportamentais 

Você pode multiplicar seu impacto combinando-o com 
outras técnicas de sucesso, como o microlearning e 
aplicativos móveis para aprendizado, como mostrado aqui: 

• Aplicativos móveis gamificados para aprendizado 
• Microlearning gamificado 
• Realidade Virtual Gamificada (RV) 
• Vídeos interativos gamificados 

As técnicas de gamificação podem ser aplicadas em todas 
as necessidades de treinamento corporativo.  

Com redução de custos, menor tempo para projetar e 
implantar, vários casos de uso e histórias de sucesso, essa 
tendência vale uma olhada séria se você ainda não a viu. 



3. Vídeo-aprendizagem 

C om uma aceleração na adoção do microlearning e 
custos reduzidos de desenvolvimento, o uso de 
vídeos continuará sua tendência ascendente em 

2020. Você verá um uso extensivo de vídeos de 
microlearning, bem como caminhos de aprendizado (leia 
mais / explore mais) com curadoria de ativos de domínio 
público. Você também verá um aumento no uso de vídeos 
interativos que proporcionam um alto grau de 
envolvimento por meio de interações e avaliações de 
aprendizado, semelhante aos cursos tradicionais de 
eLearning. Ao contrário dos vídeos clássicos, os vídeos 
interativos podem ser rastreados no LMS. 

Os vídeos são um meio de alto impacto e são uma ótima 
maneira de lidar com seus treinamentos corporativos 
variados. Eles podem ser usados: 

• Para complementar ou complementar a maioria das 
necessidades de treinamento corporativo. Como uma 
pepita de aprendizado autônoma (auxílio no emprego) 
ou como uma série de pepitas de microlearning 
conectadas por meio de uma narrativa ou um caminho 
de aprendizado (para treinamento formal). 

• Para apoiar treinamentos. 
• Promover a aprendizagem informal. 
• Intensificar a aprendizagem social ou colaborativa. 

Sua versatilidade permite que eles sejam usados em todo o 
mandato de aprendizado e melhoria de desempenho: 



• Para criar o burburinho ou a conscientização e 
estabelecer o WIIFM (o que há para mim). Definir o 
contexto ou ensinar conceitos. 

• Oferecer aprendizado seguido de prática, aplicação e 
resumos. 

• Para verificar o progresso e a compreensão dos alunos. 
• Reforçar e manter a “curva do esquecimento” afastada. 

Em 2021, você certamente verá mais força nessa tendência, 
pois essas soluções se tornam mais acessíveis e podem ser 
oferecidas para complementar o treinamento formal. 

4. CGU - Curadoria 

C uradoria e conteúdo gerado pelo usuário Hoje, a 
internet fornece acesso a informações em segundos, 
mas ainda precisamos revisar o labirinto de dados 

para identificar o que realmente precisamos. A curadoria 
de conteúdo está surgindo como uma ótima maneira de 
superar esse desafio e oferecer conteúdo relevante sob 
demanda aos usuários. Também permite que os usuários 
encontrem acesso às informações que podem usar no 
momento de sua necessidade. Você pode selecionar 
conteúdo da sua base de conhecimento existente e do 
domínio público. Isso pode ser usado para apoiar o 
treinamento formal e manter os custos baixos. Ele oferece 
um caminho de aprendizado recomendado que pode ser 
personalizado ainda mais pelos usuários. É uma ótima 
maneira de incentivar o aprendizado informal e, mais 
significativamente, o aprendizado autodirigido no local de 



trabalho. Também pode facilitar a contribuição do usuário 
(Conteúdo Gerado pelo Usuário) para manter a base de 
conhecimento atual e relevante. Com o uso mais amplo das 
plataformas LXP ou LMS que usam IA e Machine Learning 
nesse esforço, essa tendência está se tornando uma parte 
essencial da entrega do treinamento. Sua capacidade de 
oferecer aprendizado personalizado é outro motivo para 
adotá-lo em 2021. 

TENDÊNCIA QUE PROMOVEM 
EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM 

DE ALTO IMPACTO E IMERSIVAS 

1. Plataformas de Experiência de 
Aprendizagem (LXPs) 

OOs valores significativos que os LXPs oferecem 
sobre os LMSs tradicionais são:  

• Elas oferecem uma experiência de aprendizado 
altamente personalizada que pode ser criada pelo aluno 
através de caminhos de aprendizado. 

• Elas aproveitam a Inteligência Artificial (AI) para 
entender os padrões de aprendizado e fazer 



recomendações adicionais. Como resultado, eles 
incentivam a exploração e o aprendizado autodirigido. 

• Elas oferecem aprendizado inclusivo, curadoria de 
conteúdo e facilitam o conteúdo gerado pelo usuário. 

• Elas apresentam aprendizado social e oferecem 
reconhecimento aos participantes ativos. Eles 
apresentam avaliações juntamente com crachás e 
certificações. 

• Elas são divertidas, envolventes e relevantes para os 
alunos (e ajudarão os alunos a atingir resultados 
específicos de aprendizagem). 

Há uma grande rotatividade no espaço LMS e há um 
movimento claro em direção à adoção de LXPs que 
continuará em 2021. 

2. Learning Analytics 

OÀ medida que as organizações aumentam o foco no 
impacto do treinamento sobre os alunos, bem 
como nos ganhos para os negócios, a análise do 

aluno é uma ajuda crucial nesse empreendimento. 

A análise do aluno pode fornecer informações valiosas 
sobre o comportamento do aluno para validar o que está 
funcionando e o que não está. Também pode fornecer 



insights acionáveis para aprimorar ou alterar a abordagem 
atual para se alinhar melhor às metas. 

Também pode fornecer dicas sobre o que mais pode ser 
feito para: 
Melhorar a motivação do aluno 
Melhore o envolvimento do aluno 
Facilitar a aplicação da aprendizagem 

Além do SCORM 2004 e da API TinCan, as técnicas de IA 
que os LXPs e LMS oferecem serão usadas para explorar as 
análises para fornecer aprendizado personalizado, 
relevante e personalizado.  

Essa tendência está alinhada com a área principal de 
“melhoria contínua” e fornece insights acionáveis para 
aprimorar a experiência de aprendizado. Ambos irão 
percorrer um longo caminho ao impactar positivamente o 
ROI nos gastos com treinamento. Este é um investimento 
que você deve planejar em 2021. 

3. IA na Aprendizagem 

ONa tendência anterior, eu havia destacado o uso da 
IA na análise do aluno. Também será uma 
tendência a ser observada no contexto de 

aprimoramento da aprendizagem em 2020. Embora tenha 
sido o assunto da cidade há algum tempo, estamos vendo 
seu valor prático agora. Ele está sendo aproveitado para 
o fe re c e r c a m i n h o s d e a p re n d i z ad o a l t a m e n te 



personalizados para os alunos. Com base nos dados de seu 
padrão de consumo de conteúdo, outras recomendações 
podem ser feitas. Em uma nota relacionada, o uso de 
chatbots como um treinador virtual para os alunos também 
começou. Isso oferece um enorme valor agregado ao 
aprendizado engajado, conectado e personalizado que os 
alunos de hoje desejam. 

Podemos esperar mais aplicações de IA para aprendizado 
em 2021-2022.  

Espero que meu artigo se destaque (de outras ofertas 
semelhantes), fornecendo informações úteis sobre cada 
tendência de aprendizagem, seu valor e como você pode 
aproveitá-las para criar maior impacto treinamento e 
maximize seu ROI. 
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