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Durante as conversas e as trocas de experiências 
ocorridas em nossos grupos de Design Instrucional via 
WhatsApp pesquisamos quais as dúvidas mais comuns 
entre as pessoas que se encontraram em um cargo 
desenvolvimento de treinamentos. Muitos profissionais 
buscam dados com os quais possam recuar na 
demanda pelo que sabem ser uma prática ruim de 
design (principalmente no que diz respeito ao uso de 
ferramentas). Outros simplesmente não sabem nem por 
onde começar a pesquisar recursos e assuntos voltados 
à prática do design instrucional/educacional. Este 
material visa oferecer respostas às muitas das perguntas 
que recebemos ... desde definições de termos de design 
instrucional até referências em dados empíricos sobre a 
eficácia do eLearning. 

O termos “E-Learning" é usado para definir tudo, de 
simples tutoriais independentes a programas compostos 
por vários elementos digitais a cursos corporativos e 
acadêmicos. Na busca de respostas nos fixamos nas 
dúvidas mais corriqueiras que ocorrem no local de 
trabalho para que o nosso público compreende o que 
realmente envolve a prática básica de todo Designer 
Instrucional. Está pronto(a)?

DO QUE SE TRATA?
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QUAIS SÃO AS 
DÚVIDAS? 

A maioria dos profissionais que 
trabalham com o Design Instrucional 
tem dúvidas sobre recursos mais 
utilizados, como se calcula a carga 
horária de programas de treinamento, 
se o LMS está morto, como saber se a 
estratégia de aprendizagem está sendo 
efetiva, qual a correta utilização de 
fontes e design visual de um curso e 
assim por diante.   

Esse material propõe tirar as dúvidas 
mais constantes do profissional. 
Logicamente pode acontecer da sua 
dúvida não estar contemplada aqui 
mas isso não impede você de refinar 
uma busca completa em nosso blog.   

Aqui você poderá visualizar todos os 
tópicos e assuntos mais abordados na 
profissão de Design Instrucional. 
www.desenhoinstrucional.com/blog 

VAMOS ÀS PERGUNTAS? 

http://www.desenhoinstrucional.com/blog
http://www.desenhoinstrucional.com/blog
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O E-LEARNING É 
EFICAZ?

Todos os que conversam sobre o E-Learning tentam 
compará-lo com as instruções tradicionais da sala de 
aula, geralmente sugerindo que a experiência na sala de 
aula é de alguma forma melhor e, que a experiência on-
line precisa estar à altura disso.  

Pesquisas mostram que essa pergunta estabelece uma 
falsa distinção. Uma modalidade não é inerentemente 
melhor; é a qualidade da experiência - utilizando 
elementos como aprendizado espaçado, feedback e 
prática realista - que faz toda a diferença na eficácia. 

Um programa autônomo de E-learning é tão eficaz 
quanto um evento ao vivo oferecido por um palestrante 
que lê slide após slide em voz alta. 

Na ausência dessa comparação, os resultados do E-
Learning tendem a ser superiores aos da sala de aula 
tradicional.  

O melhor é uma abordagem combinada, talvez porque 
ofereça uma experiência mais rica com base em uma 
ampla variedade de técnicas que sabemos ser eficazes.
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Pesquisas informa, que, em média, as 
organizações relatam que encontraram 
uma melhoria de 25% no tempo de 
entrega através do uso de tecnologias de 
aprendizagem. 

Um estudo da IBM de 2014 relata que o 
uso da tecnologia de aprendizado reduz o 
tempo de competência em 12%. 

Um relatório frequentemente referenciado, 
mas não citado mostra que os programas 
de E-Learning demoram cerca de 40 a 
60% menos tempo para serem concluídos 
do que os cursos instrucionais ou formais 
baseados em sala de aula presencial. 

Fato tal que incide diretamente na busca 
das empresas por este formato de 
treinamento tanto na indústria quanto no 
comércio e serviços.

O E-LEARNING ECONOMIZA TEMPO?
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Depende do contexto do curso que  
estivermos falando: se é sobre um 
material instrucional fixo ou assíncrono 
(offline) contendo telas com texto e o 
botão de passar telas ou vídeo 
interativo.  

O processo inclui análise, pesquisa, 
consulta com especialistas no assunto, 
gráficos personalizados? E você 

realmente quer "uma hora" ou um 
programa que atenda aos objetivos 
desejados? 

Para dimensionarmos o custo da hora 
de E-learning devemos incorrer ao uso 
da matriz instrucional ou Canva de DI 
para análise, não apenas da preferência 
do público, mas sua fluência digital e 

recursos que serão alocados para 
promoção da formação. 

M u i t o s r e c u r s o s p o d e m s e r 
semelhantes, mas os custos e as 
tecnologias utilizadas nunca são as 
mesmas. A tecnologia está em 
c o n s t a n t e t r a n s f o r m a ç ã o , o r a 
oferecendo preços mais em conta e 
recursos melhores, ora o contrário. 

Não há como dimensionar o custo de 1 
hora sem antes analisar o que será 
fornecido no projeto. Se você busca 
uma estimativa de base podemos 
afirmar que um curso de 100 a 160 
horas para produzir uma hora de 
conteúdo pronto de E-Learning gira em 
torno de 3 a 5 mil reais para produção* 

*Levando em consideração recursos de 
ponta e uso de conteúdos de alta 
performance produzido por SME’s 
(técnicos no assunto). Dados de 2019 
verificados pelo IDI Instituto de Desenho 
Instrucional. 

QUANTO CUSTA CRIAR 1 HORA DE E-LEARNING?
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O LMS TÁ MORTO?
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REGISTROS DE APRENDIZAGEM PLATAFORMAS DE EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM (LXP)
PLATAFORMA ADAPTATIVA REALIDADE VIRTUAL 

Não está morto, mas não é mais o único player.  

Estamos vivenciando uma alta de desenvolvimento de 
plataformas, aplicativos, ferramentas e recursos que visam 
melhorar o acesso à aprendizagem em todos os níveis e 
contextos. 

Com base no relatório do CIEAD 2019 sobre plataformas 
de aprendizado descobriu que o LMS está se tornando 
cada vez mais parte de uma pilha de tecnologia.  

Quase três quartos dos entrevistados estão usando 
outras plataformas - como social, gerenciamento de 
conhecimento e gerenciamento de talentos - além do seu 
LMS. parte de uma pilha de tecnologia.  

Este é o momento do Designer Instrucional conhecer 
todos os recursos, aplicativos e soluções que possam 
reduzir o seu tempo de desenvolvimento e promover uma 
melhora substancia na qualidade do que é proposto ao 
cliente. Uma das formas de começar é pesquisar as 
principais e traçar um paralelo entre os recursos. Desta 
forma poderá indicar a melhor solução ao seu cliente.
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Um trabalho detalhado, porém 
conciso, vem da revisão de estudos 
do CIEAD 2017 sobre a eficácia do 
eLearning. Entre os métodos que ele 
destaca como “melhores": 

* Aprendizagem espaçada 

* Práticas de recuperação 

* Tomada de decisão e tarefas 
autênticas  

* Feedback 

Resume fatores de instrução efetiva e 
os vários princípios de aprendizado 
multimídia baseados em orientação 
sobre a criação e implantação de 
tipos específicos de materiais [auto] 
instrucionais, e outros vários recursos 
que apoiem e retomam a memória de 
trabalho.

QUAIS SÃO AS ESTRATÉGIAS DE E-LEARNING 
MAIS EFICAZES?
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Enquanto muitos usam os termos de 
forma intercambiável, uma avaliação de 
necessidades procura lacunas no 
desempenho: por exemplo, constatar que 
as taxas de erro, lesões ou reclamações 
de clientes estão aumentando. 

Uma análise de necessidades examina 
ainda mais as causas principais das 
lacunas: por exemplo, treinamento 
inadequado em novos processos ou 
equipamentos, condições perigosas de 
trabalho ou supervisão insuficiente.

QUAL É A 
DIFERENÇA 

ENTRE ANÁLISE  
E AVALIAÇÃO DE 
NECESSIDADES?
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Existe alguma razão para eu não usar um 
visual diferente ou arrojado em um curso? 

Sim. Regra: menos é mais e isso também 
é válido para o design visual de um curso. 
Usar uma aparência consistente entre os 
cursos é necessário pois quando falamos 
de instrução queremos dizer padronização. 
Padronizamos para que o aluno não se 
perca nas informações. Pessoalmente 
achamos que isso é chato mas regras 
existe por alguma razão. Isso que dizer 
que eu não posso lançar um elemento 
surpresa de vez em quando em algum 
momento do curso?  

A resposta rápida: ao uso do elemento 
surpresa pode oferecer uma excelente 
suporte para o aprendizado. Ajuda a focar 
ou reorientar a atenção e pode estimular a 
solução de problemas. Existem opiniões 
diferentes sobre por que o uso de 
elementos surpresas são eficazes. A 
psicologia cognitiva valoriza o “elemento 
surpresa", é algo inesperado que envolve o 
cérebro e incentiva o pensamento crítico. A 

base cerebral é estimulada quando 
percebemos uma quebra em um padrão.  

Os designers que compreendem bem a 
ciência cognitiva e o design de interfaces 
dizem que novos estímulos ativam o 
hipocampo, que solicita a liberação de 
dopamina e que sim, construir um curso 

com elementos surpresa ou visual mais 
estimulante pode aliviar o tédio e ajudar o 
aluno a se auto-motivar nos estudos.  

Por hora a dica é: conheça mais sobre o 
uso de cores, t ipos de fontes e 
disposições de elementos em telas, de 
forma a tornar o curso mais agradável.

EXISTEM REGRAS PARA A APARÊNCIA OU 
DESIGN VISUAL DE UM CURSO?
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Pesquisas mostram que a incorporação de elementos de gamificação 
pode aumentar a motivação dos alunos. Mas será que os funcionários 
realmente gostam de percursos gamificados? A  gamificação nas 
empresas é possível até mesmo em ambientes formais. 

Existe um desafio constante de manter clientes, funcionários e parceiros 
envolvidos com os valores da instituição e o uso da gamificação tem se 
mostrado um recurso de ótima adesão. 

As técnicas mais utilizadas atualmente envolvem programas de pontos, 
desafios, conquistas de medalhas, badges, etc. Na prática, recompensas 
são oferecidas aos participantes que realizam tarefas pré-estabelecidas 
(comportamentos que levarão a objetivos estratégicos).  

O Grupo Gerdau, aderiu ao recurso de gamificação para treinar seus 
funcionários sobre segurança do trabalho. Em uma das unidades da 
empresa, óculos de realidade virtual e jogos de conhecimentos gerais 
foram aplicados substituindo treinamentos teóricos.  

A Academia de Liderança da Deloitte, multinacional de consultoria 
empresarial, trocou o treinamento formal para executivos da empresa e 
clientes pela gamificação. Antes, o curso tinha baixa adesão e conclusão. 
Desde a mudança, houve um aumento de 47% entre os usuários que 
retornam ao site para fazer novas tarefas.

COLABORADORES RELAMENTE 
ADEREM À GAMIFICAÇÃO?

https://www.forbes.com/sites/jeannemeister/2013/09/30/gamification-in-leadership-development-how-companies-use-gaming-to-build-their-leader-pipeline/#720ea3fb599e
https://www.forbes.com/sites/jeannemeister/2013/09/30/gamification-in-leadership-development-how-companies-use-gaming-to-build-their-leader-pipeline/#720ea3fb599e
https://www.forbes.com/sites/jeannemeister/2013/09/30/gamification-in-leadership-development-how-companies-use-gaming-to-build-their-leader-pipeline/#720ea3fb599e
https://www.forbes.com/sites/jeannemeister/2013/09/30/gamification-in-leadership-development-how-companies-use-gaming-to-build-their-leader-pipeline/#720ea3fb599e
https://www.forbes.com/sites/jeannemeister/2013/09/30/gamification-in-leadership-development-how-companies-use-gaming-to-build-their-leader-pipeline/#720ea3fb599e
https://www.forbes.com/sites/jeannemeister/2013/09/30/gamification-in-leadership-development-how-companies-use-gaming-to-build-their-leader-pipeline/#720ea3fb599e
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QUAL A DURAÇÃO 
DE TEMPO IDEAL  
DE UMA VIDEOAULA?

A melhor duração para um vídeo de treinamento é que 
seja o mais curto possível para atingir o objetivo de 
aprendizado.  

Isso significa editar sem piedade, observando palavras 
desnecessárias, fotos, imagens e narrativa auto-indulgente 
ou efeitos especiais. Simplesmente não há número 
mágico. O que há é o velho e bom senso.  

Tem profissional que adora falar mais do que o necessário. 
Dica: exponha suas orientações de forma breve.  

Em tempos de excesso de informação e estímulos na 
rede, foque no conteúdo principal. É indicado fragmentar 
os vídeos entre 2 até o máximo de 5 minutos. Gerencie a 
duração, cumprindo um objetivo (padrão de condição de 
ação). Torne os vídeos focados no aluno, sequenciados 
logicamente e fáceis de entender.
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A realidade virtual (RV) já estabeleceu 
sua utilidade na aprendizagem no local 
de trabalho para treinar trabalhadores 
que estarão operando em condições 
perigosas ou nas quais não é possível 
configurar práticas reais. E a prática 
realista é importante: a Boeing prevê que 
a RV diminuirá o tempo em algumas 
tarefas de montagem em 75%. Além 
disso, os funcionários gostam: 

A Intel relata que, depois de realizar um 
curso de recertificação de segurança 
baseado em VR, 94% dos estagiários 
solicitaram mais cursos de VR.  

A Lockheed Martin, mostrou que, “mais 
de 85% dos participantes preferiram as 
instruções visuais em 3D oferecidas com 
VR, especialmente se o procedimento 
de montagem era mais complexo e 
envolvido.  

O estudo revelou que 73% dos 
brasileiros entrevistados têm interesse 
em fazer compras usando a realidade 
virtual (VR) – um índice significativamente 

maior que outros países pesquisados 
como Alemanha (59%) e até mesmo o 
Japão (57%).  

Com o lançamento de mais e mais 
produtos integrados com VR, a pesquisa 
destacou ainda como a tecnologia está 
se tornando cada vez mais acessível e 
ganhando a atenção dos consumidores 
no Brasil.  

Ainda segundo a pesquisa que abordou 
2004 brasileiros, 85% dos entrevistados 
consideram adquirir um produto com a 
tecnologia de realidade virtual e 84% 
gostariam de ver lojas físicas usando o 
recurso.  

Porém, 56% dizem que a capacidade de 
visualizar e experimentar um produto ou 
experiência em VR ou Realidade 
Aumentada (AR) não a fe ta r ia a 
possibilidade de fazer uma compra por 
impulso. Além disso, a segurança do 
meio de pagamento virtual é uma 
preocupação para quase metade (43%) 
dos brasileiros pesquisados.

A TECNOLOGIA DE REALIDADE 
VIRTUAL É DE FATO 

UTILIZADA?
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COMO SERÁ O 
APRENDIZADO DA 
PRÓXIMA GERAÇÃO?

A ênfase está mudando da instrução de 
design explicitamente para dispositivos 
específicos para o design responsivo; ou 
seja, conteúdo dos cursos de eLearning 
deverá ser exibido corretamente em 
qualquer tipo de dispositivo. Alguns 
reformulam a conversa pensando em 
"internet portátil" em vez de "cursos no 
telefone". 

O interesse nisso parece ser cada vez mais 
intenso, pois um uma revisão dos sites de 
fornecedores de ferramentas de autoria, 
pesquisas mostram que muitas empresas estão 
oferecendo produtos que possam exportar o 
conteúdos de maneira responsiva, ou seja, um 
formato que seja adequado em telas menores.
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A resposta para isso se enquadra na categoria mais ampla 
de "análise de audiência". Descubra primeiro quais 
tecnologias estão disponíveis para os a lunos: 
computadores / outros dispositivos, navegadores, software 
para toda a empresa etc. Algumas informações devem 
estar disponíveis por meio de contatos de gerenciamento, 
departamento de RH e departamentos de Tecnologia da 
Informação. Analise os SOPs da organização, o suporte 
técnico de TI e os dados do administrador do LMS em 
relação às perguntas freqüentes. 

• Descubra se algum site ou ferramenta está bloqueado, 
etc. Quais programas ou ferramentas as pessoas 
realmente usam no seu trabalho diário? 

• Se possível, faça uma pesquisa com os trabalhadores 
sobre suas habilidades e preferências - melhor ainda, se 
você puder observá-las - e examine materiais como fóruns 
de discussão sobre trabalhadores. 

• O desenvolvimento de personas de usuário pode ser 
extremamente útil para aprender mais sobre as 
proficiências da tecnologia do usuário. Essas dicas 
também são válidas para descobrir fluência digital dos 
seus e-alunos na etapa de análise contextual de DI.

COMO DETERMINO A 
PROFICIÊNCIA DA 

TECNOLOGIA?
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“Eu me preocupo em projetar demais. Não 
devemos deixar que os alunos decidam 
como querem aprender as coisas?  

Os seres humanos são notoriamente ruins 
em saber como aprendemos melhor. Um 
estudo de 2019 comparando resultados 
de abordagens instrutivas ativas e 
passivas descobriu que os alunos tinham 
dificuldade em diferenciar o aprendizado 
real do "sentimento" de aprender.  

Em 2018, relatou-se que, deixados por 
conta própria, os alunos não escolheram 
materiais de estudo que se alinhassem ao 
seu método preferido de aprendizado. 
Dica: atente-se à diferença entre “o que 
sabemos e o que achamos que 
sabemos". 

Isso não significa que os alunos precisam 
ser adulados o tempo todo. Em tempos 
de metodologia ativa em que o aluno é 
protagonista da sua própria formação,  se 
houverem processos específicos que 

devam ser seguidos - especialmente a 
execução de tarefas perigosas ou para as 
quais erros possam custar caro ou causar 
danos, as instruções cuidadosamente 
estruturadas devem imperar.  

Seja um "consultor de aprendizado" para 
ajudar nisso. Dica: ajude os alunos a 
aprenderem a ser melhores aprendizes.

DEVO DEIXAR O ALUNO DECIDIR COMO QUER 
APRENDER AS COISAS?
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CONCLUSÃO

Você não está sozinho(a) nesta 
caminhada. Quando nos propomos 
a criar uma aprendizagem, transmitir 
conhecimentos ou engajar alunos é 
necessário que estejamos afinados 
com o que há de mais inovador na 
área.  

Nosso papel é facilitar uma formação, promover o 
conhecimento de forma viável e que não assuste ou 
desmotive a pessoa que vai lidar com o seu projeto.  

Assim sendo não se desespere. Saiba que você não 
está sozinho nesta caminhada.  

O primeiro projeto pode ser assustador mas com o 
tempo, assun to que an tes pa rec iam se r 
demasiadamente complexos acabam se tornando 
fato corriqueiro do seu dia-adia como Designer 
Instrucional.  

A característica mais importante é ser um profissional 
multidisciplinar, curioso, que esteja em busca 
constante de desafios e capacitação. 
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