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O que os líderes de T&D precisam fazer agora para se 
preparar para o novo normal pós-pandemia?  

Saiba por que os líderes de T&D precisam repensar o 
formato de treinamento para o aprendizado on-line 

Todo mundo está tentando adivinhar qual será o “novo 
normal” para todas as coisas da vida - de viagens a eventos 
esportivos profissionais; de shows a artes; e da escola a 
planos de reinserção na escola. Novo normal para 
treinamento e desenvolvimento, está envolto por muita 
especulação e muitas previsões que podem mudar o rumo 
do setor. Uma previsão que nós aqui do Instituto de 
Desenho Instrucional podemos citar é de que as empresas 
vão, obrigatoriamente, passar do treinamento ministrado 
por instrutor para o e-Learning e o treinamento virtual.


Instituto de Desenho Instrucional

www.desenhoinstrucional.com
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"A maestria é uma das competências que irá conduzi-lo ao 
sucesso. É um processo de treinamento contínuo. É um 
hábito adquirido por pessoas que foram forjadas pela vida, 
em ambientes exigentes". Paulo Miller 
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TRANSIÇÃO DO PRESENCIAL PARA O ONLINE 

Historicamente, antes mesmo da necessidade criada pela 
pandemia, as empresas citaram os seguintes motivos para fazer 
a transição do treinamento ministrado por instrutor pelo formato 
online:


1. Custa menos 

O formato on-line geralmente é menos custoso devido a duas 
questões críticas: menos tempo do colaborador fora do ambiente 
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de trabalho e menor custos que envolvem preparação do evento, 
alimentação, hospedagem, palestrante e despesas de viagem.


2. Consistência 



O formato on-line oferece uma experiência de aprendizado mais 
consistente; todos recebem a mesma mensagem. Os instrutores 
têm estilos de comunicação diferentes e podem interpretar ou 
apresentar materiais de maneiras diferentes.


3. Menor tempo de treinamento 

Geralmente, o tempo de assento de um programa on-line é 
menos da metade (ou um terço) de um programa de treinamento 
ministrado por instrutor.Um estudo de Brandon Hall concluiu que 
o eLearning leva de 40 a 60% menos tempo para concluir do que 
o treinamento em sala de aula tradicional. que o aluno pode 
alcançar os mesmos resultados de aprendizagem em muito 
menos tempo.
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4. Centrado no aluno 
 
A abordagem do eLearning é centrada no aluno e fornece aos 
alunos controle, permitindo que eles realizem o treinamento no 
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seu próprio ritmo, além de poderem se referir ao treinamento, se 
necessário.


5. Flexibilidade 

O eLearning fornece acesso a qualquer momento e em qualquer 
lugar ao treinamento. 


Além disso, oferece aos alunos a opção de selecionar o 
dispositivo no qual desejam aprender. Quando o treinamento é 
oferecido on-line, o aluno pode "sob demanda" revisar o 
treinamento. 


Por exemplo, o aluno precisa fazer uma sessão de treinamento. 
O aluno pode revisar as etapas de uma ótima sessão de 
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treinamento, reunir seus pensamentos, revisando novamente o 
claro, e faça uma melhor reunião de trabalho com o funcionário.

	 

6. Retenção de aprendizado 

De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa da América, 
a taxa de retenção de aprendizado está na faixa de 25 a 60% 
para o eLearning, coletando de 8 a 10% para o treinamento 
presencial. 


O treinamento no formato online tem sido melhor aceito pela 
academia por centrar o aluno durante o processo fazendo-o 
perder menos tempo e focar nas reais competências a serem 
adquirirdas. 


Hoje, praticamente tudo está centrado no virtual, as plataformas 
colaborativas estão aí para provar. Repensar o treinamento no 
formato virtual significa trazer melhorias de performance reais 
para seus colaboradores.
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Todos os motivos apresentados são aumentados com três novos 
motivos para converter o treinamento ministrado por instrutor em 
aprendizado on-line.


CONSUMO DE APRENDIZAGEM 



De acordo com várias fontes, o uso de material didático on-line é 
de 2,5 a 3 vezes em comparação com as taxas pré-pandêmicas. 
As pessoas estão usando suas licenças ou situações de trabalho 
em casa para se desenvolverem. 


Os alunos estão aprimorando ativamente e usando as bibliotecas 
on-line de seus empregadores para além disso, as empresas 
estão fazendo com que os funcionários concluam o treinamento 
de conformidade necessário durante esse período.


1. Trabalho a partir de casa 
Os analistas estão prevendo que, após a pandemia, haverá um 
aumento nas pessoas que trabalham em casa. A previsão é de 
que 25 a 30% das pessoas continuem trabalhando em casa.
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2. Distanciamento social 
À medida que as pessoas retornam ao trabalho, as pessoas 
ainda precisam se distanciar socialmente, o que significa que as 
oficinas presenciais, ministradas por instrutores, precisarão de 
menos pessoas por turma. Isso é muito caro.

Além disso, muitos líderes de pesquisa e desenvolvimento estão 
dizendo que seus orçamentos são cortados e há uma 
preocupação de que, a curto prazo, os orçamentos possam não 
se recuperar totalmente. Como dissemos anteriormente, o 
treinamento on-line é menos dispendioso, portanto esse pode ser 
um dos catalisadores para a conversão para o eLearning agora.


De acordo com um artigo da Forbes publicado em maio de 2020, 
um autor faz uma previsão muito forte: “A educação e o 
treinamento que podem ser feitos on-line serão feitos on-line, 
sempre, a partir deste ponto em diante.” Esta é uma afirmação 
sólida! Isso significa que os líderes de L&D precisam se preparar 
agora para o aprendizado on-line!


6 ETAPAS PARA A CORRETA TRANSPOSIÇÃO 
PARA  TREINAMENTO ONLINE 

Então, o que os líderes de T&D precisam fazer agora para se 
preparar para o novo normal? Existem 6 requisitos básicos:


1. Transposição para o formato online 
Esta é uma tarefa maior e mais complexa do que apenas gravar 
palestras em slides, e esse é o objetivo do Instituto de Desenho 
Instrucional: muni-lo (a) de artigos para ler, podcasts para ouvir, 
vídeos para assistir ou cursos para você se armar com as 
informações necessárias para realmente converter esses 
treinamentos presenciais usando as melhores técnicas (você 
sabia que existem técnicas para transpor esses cursos?) e 
escolhendo as melhores ferramentas (adequadas ao perfil da sua 
empresa) para você criar treinamentos muito mais baratos e mais 
efetivos sobre o ponto de vista da aprendizagem. 


Para converter seu curso presencial em cursos envolventes e 
eficazes executados via online, convém incluir diferentes 
modalidades, vídeos, interações, maneiras de exibir conteúdo de 
aprendizagem, auxílios a emprego, infográficos e testes. 


Todos os Direitos Reservados para Instituto de Desenho Instrucional®. Ao compartilhar citar a 



Considere a possibilidade de converter o treinamento em vários 
cursos curtos de microlearning. Fora isso existe um fluxo 360º de 
implementação da educação a distância na empresa. 




Fonte: Instituto de Desenho Instrucional


Esse é um fluxo que envolve 6 pilares que consideram etapas a 
serem seguidas para que você transponha o seu treinamento de 
maneira gradual e fluída. 


Trata-se do conhecimento de etapas do design do curso, design 
de conteúdos e atividades online, escolha das ferramentas, 
recursos e tecnologias, experiência do usuários. Método de 
tutoria, acompanhamento, e mediação, e por fim a gestão de 
todos os projetos e equipes envolvidas. 


Logicamente não é um processo simples mas é necessário que 
você, pelo menos, conheça o contexto de onde está se 
envolvendo. É imprescindível que, qualquer treinador ou analista 
de treinamento assimile e adote esses critérios se quiser oferecer 
algo de qualidade. Treinar envolve custo e a comprovação do 
retorno deste investimento para a empresa: não seja negligente!


Todos os Direitos Reservados para Instituto de Desenho Instrucional®. Ao compartilhar citar a fonte.

http://www.desenhoinstrucional.com/blog


2. Construir ou comprar? 
Determina se você vai comprar cursos e os conteúdos (o que 
eleva bastante o custo de treinamento) ou se é necessário 
internalizar esse processo de criação de cursos com uma 
pequena equipe envolvida. Aqui no Instituto de Desenho 
Instrucional temos percebido a real internalização destes 
processos. Com a facilidade de acesso à plataforma 
educacionais cada vez mais funcionais e colaborativas, o gestor 
de treinamento já percebe a facilidade de implementação e uso 
destes recursos de maneia mais “em conta”. 


De qualquer forma, se esse não é o caso da sua instituição, 
aconselhamos que você compre cursos de assuntos gerais, ou 
chamados cursos de gaveta, tais como desenvolvimento de 
liderança e gerenciamento, habilidades de negócios dos 
funcionários, treinamento de Boas práticas, segurança e 
conformidade específicos da empresa, e desenvolva 
internamente os de conhecimento do produto e procedimentos 
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operacionais padrão, que realmente requerem conhecimento e 
uso de técnicos envolvidos com assunto específico da empresa.


3. Escolha os melhores cursos/fornecedores 

Ao escolher um fornecedor de material didático disponível no 
mercado, use esta lista de verificação:


Os cursos têm menos de dois anos?

O fornecedor está comprometido em atualizar os cursos pelo 
menos a cada dois anos?

Responsivo para celular (mobile learning)?

Premiado?

Conteúdo exclusivo ou reutilizado para outros clientes?

Já vem fragmentado (microlearning)?

Envolvem os alunos com vídeos, atividades gamificadas, 
interatividade, verificação de conhecimentos e testes e 
requisitos de métricas para personalização do ensino?

Compatível com ISO 10.015 de T&D?


4. Mapeie objetivos e combine-os 
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Você precisa assumir os objetivos de aprendizado de seus 
workshops ministrados por instrutores e combiná-los com os 
objetivos de aprendizado de seus cursos virtuais. Isso garantirá 
que você esteja realmente fornecendo o mesmo aprendizado que 
fez com o treinamento em sala de aula. O fornecedor de material 
didático de prateleira pode mapear os cursos para os objetivos 
de aprendizado que você requer. É mais difícil você encontrar em 
cursos prontos os mesmos objetivos que você requeira para a 
sua formação mas é um começo. Neste momento em que tudo 
terá que ser readequado no curto espaço de tempo é necessário 
que você mapeie primeiramente qual o objetivo da sua empresa 
em relação à transposição dos cursos para o online. Feito isso é 
momento de você adquirir ou desenhar sua própria ação de 
formação.


5. Ferramentas de colaboração 
Se a sua empresa já utiliza plataforma de aprendizagem atente-
se ao fato de que os seus alunos podem se perder a colaboração 
e o aprendizado com as perguntas e comentários de seus pares. 


Minimize essa perda usando os fóruns de discussão oferecidos 
no seu LMS ou outras ferramentas de colaboração. Incentive as 
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discussões fazendo perguntas, adicionando comentários e 
comentando as postagens de outros alunos. 


As melhores indicações são as plataformas LXP (learning 
experience platforms ou plataformas de experiência de 
aprendizagem), cujo intuito é revalidar essas interações de forma 
automática. Conheça mais sobre essas LXP em nosso blog.


6. Home-office versus treinamento online 
Para aqueles que permanecerão trabalhando em casa, forneça a 
eles o treinamento necessário para continuar a ter sucesso 
trabalhando em casa. Garanta que esse treinamento inclua as 
expectativas da organização de permanecer informado e 
permanecer conectado à empresa e aos membros da equipe.
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Mais uma vez indicamos que você considere a inclusão de 
plataformas de experiência de aprendizado na sua instituição, 
elas vem a agregar esforços no momento de pandemia.


Para quem usa ferramentas que estão instaladas na empresa, 
que impossibilita levar ou acessar de casa esse recurso, a idéia é 
que o profissional de T&D tome esse tempo para a produção de 
conteúdos didáticos e se dedique a construção de roteiros e 
planejamento prévio dos treinamentos para o possível retorno da 
área pós-pandemia.


Pensar na conversão do treinamento presencial para o online não 
é tão fácil quanto parece. Pegar o material presencial e executá-
lo através de uma plataforma de conferência de streaming 9ex: 
Zoom) pode parecer a melhor solução para o dia-a-dia da 
execução do trabalho geral mas para o treinamento 
definitivamente não é a única e melhor opção, apesar de 
“quebrar o galho” nessa correria que tem sido continuar com as 
obrigações do trabalho. 


Realmente a reinvenção do T&D é algo que também deve ser 
previsto no retorno. É o mesmo que dizer: “se é pra ser feito, que 
seja feito certo”. Esse é um momento que as empresas deve m 
mesmo (RE) considerar as suas estruturas. 


O novo normal indica que, se 27,5% das empresas brasileiras 
pretendem manter o home-office, possivelmente o mesmo 
incidirá no setor de T&D que deverá se preparar para essas 
mudanças. Eu indicaria a possibilidade de uso das LXPs - que 
são as plataformas automatizadas de contribuição e colaboração 
- cujos conteúdos e treinamentos - podem ser gerados pelos 
próprios colaboradores e que atendem perfeitamente às novas 
necessidades do público em termos gerais do uso de tecnologias 
e especificamente a necessidade que o colaborador tem de 
trocar idéias, experiências e conhecimentos com seus colegas.


 O que falta é um ambiente propício para que essas empresas 
dependam menos de fornecedores de conteúdos (que, diga-se 
de passagem são caro e não tão efetivos assim) e passem a 
utilizar ferramentas e plataformas que atendam essas 
necessidades de uma vez por todas. 
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Em resumo é unir o útil ao agradável: a empresa explora o uso 
das LXP’s tendo acesso a processos automatizados de 
informação e métricas de aprendizagem dos colabores em tempo 
real, e em contrapartida, os colaboradores podem ter um espaço 
para acessar conteúdos do seu real interesse e trocar 
informações e conteúdos realmente relevantes com seus colegas 
e gestores. 


Veja aqui 3 rápidos vídeos relacionados às Plataformas LPX:


https://youtu.be/25Ojzl5mzNQ

https://youtu.be/HeNF5-qvShA

https://youtu.be/t2ogAkafgSI


Se eu puder te orientar sobre a qualidade do que é produzir de 
forma colaborativa ou manualmente por fornecedores que nada 
tenha a ver com a filosofia da sua empresa; sem sombra de 
dúvidas eu diria para você reconsiderar o uso de plataformas e 
fornecedores que não estão alinhados com a nova forma do 
aprender: que é muito mais colaborativo do que estático. Afinal 
ninguém mias aguenta curso chato, material desatualizado e falta 
de interação. O mundo sofreu reversão e a sua empresa deve se 
adaptar.


CONCLUSÃO 
Com o coronavírus que envolve a saúde e a economia mundial, já 
sabemos que um dos setores mais atingidos é o setor de 
Treinamento Presencial. Devemos nos perguntar por que o 
sucesso de um treinamento depende, exclusivamente, de os 
participantes estarem disponíveis em um único local e de um 
palestrante oferecer sua atenção total?  De fato o  
distanciamento social deixou um efeito devastador sobre a 
indústria de eventos e treinamentos. A grande questão para os 
entusiastas deste formato antigo é: O que acontece com os 
alunos de sala de aula enquanto isso?


Embora muitos optem por pegar o conteúdo presencial existente 
e executá-lo por meio de um recurso de webconferência, na 
realidade, essas soluções alternativas apenas realizam a tarefa, 
mas não o trabalho. Em outras palavras, elas não produzem os 
resultados de aprendizado desejados. 
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Convenhamos: em uma sala de aula, se você deseja realizar uma 
atividade em grupo, é fácil dividir os participantes em grupos 
menores e fazer com que eles trabalhem juntos. Se você tentar 
fazer isso em um ambiente de conferência, terá um monte de 
caos. Da mesma forma, em uma sala de aula, um instrutor pode 
simplesmente fazer uma pergunta ao público e pedir que levante 
a mão, mas em uma conferência com 30 participantes, levantar 
as mãos em suas mini janelas simplesmente irrita! 


Mas a verdade é que estratégias presenciais simplesmente 
falham quando você pega o material e joga no sistema online. 
Falta tudo: o design, a atividade interativa, o conteúdo adaptado 
para o digital…a lista é enorme. A qualidade do que está sendo 
oferecido é mínima (mas os esforços da turma que não previu ou 
pensou sobre a possibilidade do uso da EaD antes, é enorme). 
Então, qual é a alternativa alternativa?


Treinamento virtual orientado por instrutor 
O entendimento geral é de que o setor de treinamento está 
apenas pegando os treinamentos presenciais existentes e 
conduzindo-o através do uso de um recurso de conferência, 
como Microsoft Teams, Zoon, WebEx, Adobe Connect e similares 
- nada poderia estar mais longe da verdade. 


Embora o formato geral e o tipo de os materiais de treinamento 
utilizados (como os slides de apresentação do instrutor, o guia do 
participante etc.) permanecem os mesmos; o que acontece 
durante um treinamento virtual é bem diferente do presencial.


Mas diferente em que sentido?


Se você deseja obter os melhores resultados do seu e-learning 
precisará repensar todo o treinamento de uma perspectiva 
diferente. O conteúdo para o virtual precisa ser projetado e 
construído após o correto mapeamaneto do público, se ele será 
separado por fusos horários, sua fluência digital virtual, se 
possuem problemas na Internet, conversam bastante e por aí 
vai… Portanto, para projetar neste formato, é necessário adotar 
estratégias específicas envolvidas no design instrucional. Se 
você precisa projetar o virtual com base no conteúdo de origem 
existente você deve estar ciente de determinadas estratégias:
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Estratégia de apresentação 
Ao criar conteúdo virtual, o designer de aprendizado ou 
instrucional precisa decidir sobre a estratégia de apresentação, 
não apenas usando as metodologias apropriadas de aprendizado 
de adultos (andragogia), mas também os recursos disponíveis no 
local em uso.


Estratégia de engajamento 
Um dos maiores desafios durante uma sessão virtual é garantir 
que os participantes estejam tão envolvidos na sessão quanto na 
sala de aula. Lá, as estratégias de engajamento para o aluno 
precisam ser projetadas de modo a que haja participação ativa 
de todos os participantes. participantes e acredite, essas 
estratégias de envolvimento são aplicáveis apenas a uma sala de 
aula virtual.


Estratégia de avaliação 
Em um treinamento em sala de aula, é provável que você repasse 
as folhas de avaliação ou, no caso de uma avaliação on-line, 
monitore à medida que os participantes fazem a avaliação. No 
entanto, em um ambiente virtual, é necessário garantir que as 
avaliações sejam projetadas. de modo que os resultados sejam 
precisos e autênticos e validem sua retenção de aprendizado.


Estratégia de entrega 
A escolha da instalação de conferência é tão importante quanto 
as estratégias de aprendizado. A maioria das organizações 
comete o erro de comprar uma instalação de conferência 
principalmente para chamadas em conferência e estende-a aos 
treinadores dizendo: “Ah, a propósito, você também pode usá-lo 
para realizar um treinamento virtual”. 


Bem, o problema é que algumas instalações de conferência 
concentram todas as suas energias no sentido de garantir que 
sejam ótimas ferramentas para apenas chamadas em 
conferência. No entanto, existem algumas ferramentas que não 
apenas possuem ótimos recursos para chamadas em 
conferência, mas também vários recursos para conduzindo 
sessões virtuais. 
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Portanto, se você deseja transpor seu treinamento para o virtual, 
precisa garantir que está pagando por um recurso que ofereça 
munição suficiente ao treinador para realizar um treinamento 
eficaz.


Por fim, tendo atuado mais de 50.000 alunos/clientes de diversas 
empresas no Brasil e em Portugal a projetar estratégias de 
aprendizagem online, podemos garantir que a criação de um 
curso online não é apenas pegar conteúdos presenciais (videos e 
imagens, materiais) e conduzi-los usando uma instalação de 
webconferências. Pode ser útil para p Home-office mas é um 
desserviço os processos que envolvem o setor de T&D. 


Existem estratégias específicas de aprendizado e engajamento 
que precisam ser consideradas para garantir que você tenha uma 
sessão eficaz - ou então, vai soar como aquelas crianças que 
tenta, encaixar um pino redondo em um buraco quadrado. 
Haverá lacunas nos cantos.
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