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O que é a aprendizagem baseada em competências? 



Introdução 

Embora os modelos tradicionais ofereçam aprendizado 
baseado em competências há muito tempo, o setor de 
eLearning acaba de começar a ver todo o seu potencial. 



O que é o ABC? 

A prendizagem baseada em competências. 

Para começar, o que é competência? Competência é a 
capacidade de uma pessoa praticar o conhecimento 
adquirido ao longo do tempo. A competência é mensurável, 
pois você pode comparar as habilidades e o conhecimento 
de dois ou mais indivíduos com base no desempenho em 
um trabalho específico.  

Ser competente significa que você não apenas possui o 
conhecimento necessário para executar uma tarefa, mas 
também possui as habilidades necessárias para fornecer 
soluções importantes para os problemas da vida real. 

A aprendizagem baseada em competências é uma 
abordagem de aprendizagem em que os alunos passam de 
um nível de aprendizado para um nível mais alto, com base 
na demonstração de conhecimento, e não no tempo gasto 
em um curso específico. Essa abordagem de aprendizado 
garante que os alunos aprendam no seu próprio ritmo e se 
concentrem mais no domínio do conhecimento e de 
habilidades valiosas. Não se trata de despejar e forçar o 
conhecimento dos alunos. Em vez disso, garante que os 
alunos mantenham o conhecimento e obtenham um grau 
específico de domínio de um determinado assunto antes de 
passar para o próximo nível de aprendizado. 







Os Benefícios da Implementação da 
ABC na EaD 

O s benefícios práticos da implementação da ABC em 
seu treinamento online 

1. Concentração no domínio 

O principal objetivo do aprendizado baseado em 
competências é que os alunos não podem passar para o 
próximo nível de treinamento, a menos que demonstrem 
domínio de algumas habilidades específicas. Para garantir 
os melhores resultados, você deve definir um resultado de 
aprendizado claro e claro desde o início dos módulos do 
curso. Ao fazer isso, os alunos são capazes de entender o 
que precisa ser feito para alcançar o domínio das 
habilidades. Além disso, assegure-se de fornecer feedback 
de qualidade quando necessário para ajudá-los a progredir 
e adquirir o conhecimento certo. 

2. Desenvolvimento Integrado 

Um dos benefícios da aprendizagem baseada em 
competências é que ela se concentra no desenvolvimento 
holístico dos alunos.  



Com essa abordagem de aprendizado, os alunos podem 
aprender a adquirir conhecimentos e habilidades e aplicá-
los a problemas da vida real. Também os ajuda a 
desenvolver a atitude de querer aprender mais e 
desenvolver suas habilidades. 

3. Relevância para o mundo real 

Sem dúvida, a aprendizagem baseada em competências 
ajuda os alunos a se tornarem relevantes no mundo real. 
Isso porque se concentra mais na aplicação prática do 
conhecimento adquirido.  

Portanto, para permitir que seus funcionários se tornem 
re l e v a n t e s c o m s e u a p re n d i z a d o b a s e a d o e m 
competências, assegure-se de criar módulos instrucionais 
eficazes. 

“ Garanta que os módulos não exponham fatos, mas também 
utilizem estudos de caso e cenários que acionem a aplicação 
prática do conhecimento”. 





Características da ABC 

O s conceitos de Aprendizagem Baseada em 
Competências passam por três características: foco 
no aluno, diferenciação e resultados de 

aprendizagem.  

1. Centrado no aluno 

Em primeiro lugar, a aprendizagem baseada em 
competências é centrada nos alunos individuais. Oferece a 
cada aluno a oportunidade de desenvolver habilidades e 
adquirir conhecimentos em seu ritmo. Além disso, também 
promove o aprendizado colaborativo, pois os alunos 
podem trabalhar juntos para obter sucesso. 

A aprendizagem baseada em competências capacita os 
alunos a progredir nos processos de aprendizagem sem 
restrições de tempo. Além disso, também os ajuda a 
explorar diversas oportunidades de aprendizado e a refletir 
sobre suas próprias realizações de aprendizado. 

2. Baseado em Resultados 

Além de ser centrado no aluno, o conceito de 
aprendizagem baseada em competências sempre começa 
com a definição clara dos resultados da aprendizagem. Ao 
focar nos resultados da aprendizagem, as organizações têm 
o poder de desenvolver recursos e aval iações 



compartilháveis de alto nível para apoiar os resultados da 
aprendizagem claramente definidos. Além disso, os 
instrutores podem identificar riscos no progresso dos 
alunos em direção ao sucesso e fornecer medidas 
preventivas para mitigá-lo. 

3. Diferenciação 

A di ferenc iaç ão na aprendizagem baseada em 
competências refere-se a práticas de aprendizagem que 
identificam e modificam para atender às necessidades 
gerais de cada aluno. É abrangente e aplica-se a muitas 
coisas, incluindo comunicações, intervenções e apoio dos 
alunos. 

4. Intervenções 

Fornecer aos alunos feedback e orientação de qualidade os 
ajudará a progredir ao longo de suas trajetórias de 
aprendizado e a melhorar as habilidades adquiridas. 

5. Diagnóstico 

Oferecer aos alunos avaliações e diferentes materiais de 
aprendizagem com base nas habilidades já dominadas. 

6. Escolha de aprendizado 

Os alunos podem selecionar recursos de aprendizagem 
com base em suas escolhas e preferências. 



7. Afiliação 

Os alunos podem receber diferentes materiais de 
treinamento on-line com base em seu relacionamento com 
os programas em grupos. 

8. Mensagem personalizada 

Os alunos obtêm uma comunicação relevante e oportuna, 
adaptada às suas necessidades individuais. 





Diferença do Modelo da ABC e  os 
Modelos Tradicionais 

O s conceitos de Aprendizagem Baseada em 
Competências passam por três características 
principais:  

• Foco no aluno 
• Diferenciação 
• Resultados de Aprendizagem  

Como a aprendizagem baseada em competências é 
diferente do modelo tradicional? Para explicar a diferença 
entre as duas abordagens de aprendizado, você deve 
examinar a estrutura, o foco e o conteúdo do treinamento. 
No caso de modelos tradicionais baseados em tempo, o 
Design Instrucional é orientado por livros e padrões. No 
entanto, na aprendizagem baseada em competências, o 
Design Instrucional é orientado pelos alunos. No modelo 
tradicional, o planejamento instrucional se baseia em um 
ciclo de feedback pouco frequente, enquanto no 
aprendizado baseado em competências, em um ciclo de 
feedback contínuo. 

Além disso, intervenções e personalização são genéricas e 
esporádicas nos modelos tradicionais baseados no tempo.  

No entanto, eles são oportunos, diferenciados e baseados 
nas necessidades dos alunos na aprendizagem baseada em 
competências. 





Prós e Contras do Uso da ABC 

O s prós e os contras ao projetar programas de 
aprendizagem com base em competências.  

Nos pro gramas de aprendiz ado com base em 
competências, o desenvolvimento dos funcionários é 
direcionado para alcançar resultados ou competências 
específicas de função. Aqui estão alguns prós e contras a 
serem considerados ao projetar seu ABC (aprendizado 
baseado em competências). 

Como criar programas de aprendizado com base em 
competências? 

1. Invista tempo inicial no mapeamento de 
competências 

Para que um programa seja bem-sucedido, as competências 
devem ser claramente definidas e mapeadas para as 
funções na organização. Cada organização terá seu próprio 
conjunto exclusivo de funções e competências associadas. 
Tradicionalmente, esses mapas são criados quando os 
melhores desempenhos são observados e entrevistados, 
para que seu desempenho possa ser capturado como uma 
lista de competências essenciais (habilidades + 
conhecimento + habilidades). 



Todo o programa de aprendizado será voltado para a 
consecução desses objetivos de desempenho; portanto, 
reserve um tempo para mapeá-los corretamente. 

C o n s i d e re c o m e ç a r p e q u e n o c o m a p e n a s u m 
departamento ou conjunto de funções para tornar o 
processo mais gerenciável e esteja preparado para revisar 
periodicamente seus mapas de competências para garantir 
que eles ainda reflitam seus principais objetivos de 
desempenho. 

2. Alinhar mapas de competência com os objetivos de 
negócios mais recentes 

Imagine que você esteja implementando um programa de 
aprendizado baseado em competências para o 
departamento de atendimento ao cliente de uma grande 
organização. Com base nas análises mais recentes, a 
organização decidiu mudar sua estratégia de serviço de 
uma abordagem central e geral para uma regional, 
específica de um produto. Você pode adaptar seu programa 
de aprendizado com agilidade para acomodar a mudança 
de foco? Seus mapas de competência estão alinhados com a 
abordagem mais recente? 

Certifique-se de que a equipe de aprendizado e 
desenvolvimento tenha conhecimento de todas as decisões 
que possam impactar os mapas de competências e, 
portanto, o programa de aprendizado. Além de tornar o 
aprendizado mais eficaz, é mais fácil para a equipe de 



aprendizado demonstrar valor quando pode mostrar o 
vínculo direto entre as competências que estão sendo 
dominadas e a visão mais recente da organização. Também 
é reconfortante para os alunos saberem que seu programa 
de aprendizado é relevante e atualizado, projetado para 
ajudar os funcionários a atingirem as mais recentes metas 
de negócios. 

3. Adote uma abordagem combinada ao programa de 
aprendizagem 

Os programas de aprendizado com base em competências 
devem conter ofertas de aprendizado em mídia mista. Uma 
das muitas vantagens de um mapa de competência claro é 
que o próximo passo na jornada de aprendizado está 
claramente definido. Ter alguns recursos on-line e de ritmo 
próprio permite que os alunos tomem a iniciativa de seu 
desenvolvimento pessoal e aprimorem as habilidades 
necessárias para o cargo atual ou talvez até se preparem 
para o próximo. 

Por que não ter todos os recursos de aprendizado online 
apenas? Lembre-se de que competências não são apenas 
conhecimentos ou habilidades únicas que podem ser 
adquiridas com mais facilidade em um formato online. Em 
vez disso, eles são a aplicação de habilidades, 
conhecimentos e habilidades para dominar uma 
responsabilidade de cargo / função. Para que a 
aprendizagem baseada em competências seja eficaz, os 
alunos devem demonstrar essa competência. Dependendo 



do comportamento em questão, isso provavelmente 
envolve um componente presencial - seja um treinamento 
formal conduzido por instrutor ou uma demonstração de 
habilidades com um supervisor presente. 

Os Contras do design de aprendizado baseado em 
competências 

1. Concentre-se apenas nas habilidades 

Um erro comum ao projetar um programa de aprendizado 
baseado em competências é focar apenas nas habilidades 
necessárias para realizar o trabalho. Lembre-se de criar seu 
mapa e desenvolver seus recursos de aprendizado para 
considerar o conhecimento e as habilidades.  

Descreva os comportamentos e os resultados desejados 
dentro do contexto da meta de negócios. Por exemplo, não 
basta dizer que o aluno poderá usar a função de tabela 
dinâmica no Excel. Em vez disso, explique que o aluno fará 
recomendações para operações com base na análise de 
tabela dinâmica das tendências nos custos de envio por 
produto. 

Seus recursos de aprendizado não devem apenas incluir 
todos os elementos da competência, mas sua avaliação 
também. Se você está ensinando uma competência 
avançada, é improvável que um questionário on-line de 
múltipla escolha possa avaliar adequadamente seus alunos.  



Além dessa avaliação do conhecimento, você precisará 
criar oportunidades para os alunos demonstrarem 
competência em um ambiente seguro. 

2. Deixe estagnar só porque é difícil 

Em algumas grandes organizações com estruturas de 
trabalho complexas, s implesmente documentar 
competências pode ser uma tarefa hercúlea. No momento 
em que todos estão documentados, eles já precisam ser 
atualizados.  

Trabalhe para manter seu mapa e, portanto, seu programa 
de aprendizado, o mais simples possível. Considere ter 30 
ou menos competências por função. 

Dependendo do tamanho e do escopo da sua organização, 
planeje revisões anuais das metas de negócios, cargos / 
funções, competências e elementos e avaliações de 
aprendizado. Não demorará muito tempo para que todo o 
programa fique estagnado por conta própria, se for muito 
complicado. 

3. Avalie apenas uma vez 

O domínio não acontece após um compromisso de 
aprendizado. É útil ter gradações de competência para 
ajudar os alunos a progredir. Costumamos usar uma escala 
desde a conscientização (o aluno foi exposto ao novo 
conhecimento / habilidade) até a aplicação (o aluno pode 



aplicar o novo conhecimento / habilidade) ao domínio (o 
aluno pode aplicar o novo conhecimento / habilidades no 
ensino avançado ou avançado) circunstâncias desafiadoras 
e até ensinar outras pessoas).  

Ter uma escala permite que os alunos, mesmo iniciantes, 
fiquem motivados em seu desenvolvimento pessoal. 
Também ajuda a gerenciar as expectativas de mudança de 
função ou progressão na carreira. 

Como discutiremos no próximo artigo desta série, os 
avaliadores devem ter um conjunto claro de diretrizes para 
avaliar o desempenho para ajudar a melhorar a 
consistência e a equidade na avaliação. 

Projetar um programa de aprendizado baseado em 
competências é definitivamente um desafio. Poucas 
organizações fazem isso bem. Esses prós e contras, embora 
não sejam uma lista abrangente, certamente ajudarão um 
designer de programa a atingir a marca. 





12 Passos para Implementar a ABC 

A s 12 etapas para implementar o treinamento 
baseado em competências que o(a) ajudará a 
determinar requisitos mensuráveis de trabalho, 

examinar as condições nas quais os resultados serão 
aplicados e definir especificações para medir o treinamento 
resultados. 

Antes de mergulhar neste guia passo a passo para projetar 
treinamento baseado em competências, é importante 
primeiro entender o conceito de aprendizado baseado em 
competências da perspectiva de um funcionário. 

Como gerente de Aprendizado e Desenvolvimento, todos os 
esforços que você fizer para proporcionar experiências 
enriquecedoras de aprendizado, sem dúvida, serão 
desperdiçados se o aluno não estiver disposto a assumir a 
responsabilidade de seu aprendizado.  

A contratação de alunos proativos garantirá que seu talento 
procure pessoas ou experiências que os ajudem a 
permanecer à frente da curva para promoção e promoção 
na carreira.  

A aprendizagem baseada em competências são, portanto, 
as ações que os indivíduos tomam para apoiar seu 
aprendizado e desenvolvimento contínuos. 



Tais ações podem incluir a aprendizagem de artistas 
exemplares e a inscrição em programas de certificação. O 
treinamento baseado em competências difere, portanto, no 
sentido de que é iniciado pelas organizações para ajudar o 
talento a combinar perfis de artistas de alto sucesso e 
desenvolver maior competência nos funcionários. Aqui está 
como implementar o ABC em 12 etapas. 

1. Determine se o treinamento é o curso de ação 
correto a ser seguido 

Pergunte a si mesmo se o problema de desempenho pode 
ser resolvido por treinamento ou se requer outras ações 
gerenciais. Aqui estão algumas perguntas que ajudarão a 
determinar se o treinamento resolverá o problema de 
desempenho: 

O problema de desempenho decorre das deficiências de 
conhecimento, habilidade ou atitude do indivíduo? Se sim, 
continue na etapa 2. O problema de desempenho requer 
ações de gerenciamento como: 

• Alterar / modificar descrições de trabalho ou requisitos 
de t rabalho para a l inhar- se às necess idades 
departamentais e da organização. 

• Alteração dos critérios de análise de desempenho para 
melhor se adequar às competências da posição. 

• Troca de ferramentas ou equipamentos fornecidos aos 
trabalhadores 



• Alterar ou modificar sistemas de recompensa ou 
pagamento 

Se você selecionar alguma das alterações que exigem ação 
gerencial acima, o treinamento provavelmente não 
resolverá problemas de desempenho. 

2. Determine os requisitos mensuráveis do trabalho e 
avalie até que ponto os trabalhadores estão 
cumprindo esses requisitos 

As etapas 2 a 5 são voltadas para a análise de suas 
necessidades de treinamento, para que você esteja no 
caminho certo desde o início. Na etapa 2, é importante 
fazer as seguintes perguntas para determinar os requisitos 
de treinamento: 

• A quem você está direcionado para receber o 
treinamento (é um grupo ou funcionário específico)? 

• O que esse grupo ou funcionário deve realizar? 
• Em que ambiente ou sob quais condições de trabalho 

eles irão executar? 
• Como o treinamento será acessado após a conclusão e 

quem concluirá a avaliação? 

3. Examine as condições em que os trabalhadores 
aplicarão o que aprenderam com o treinamento 

Aqui é importante que seus estagiários tenham situações da 
vida real para aplicar o que aprenderam no treinamento. 



Os melhores resultados para retenção de aprendizado são 
aqueles em que os funcionários têm um mínimo de três 
cenários diferentes para aplicar uma única competência 
aprendida. 

4. Familiarize-se com o histórico dos trabalhadores 
que participarão do treinamento e determinar o que 
já sabem 

Em alguns cenários de treinamento por competência, você 
não se beneficiará de anos de experiência trabalhando com 
o trainee.  

Por exemplo, ao concluir o treinamento de integração de 
funcionários, sua única experiência de conhecer os 
antecedentes do funcionário será através do processo de 
entrevista. 

Portanto, em cenários com pouco entendimento do talento 
do estagiário, é melhor administrar uma pesquisa de 
sondagem para descobrir o nível atual de competência para 
o qual você está buscando melhorar. 

5. Isole os artistas mais produtivos da sua organização 
e determine quais competências eles têm em comum 

Depois que essas competências forem determinadas, 
verifique se elas são aplicáveis às posições para as quais 
você está administrando o treinamento. 



Nesta etapa, é importante isolar indicadores de 
d e s e m p e n h o m e n su ráve i s qu e fo ra m m e d i d o s 
objetivamente.  

Normalmente, os diretores seniores de RH são mais 
adequados para isolar objetivamente os funcionários mais 
produtivos, mas alguns especialistas em competência 
acreditam que os encarregados do trabalho podem julgar 
melhor isso se medidas objetivas de desempenho não 
estiverem disponíveis. 

6. Compare e contraste os funcionários mais 
produtivos com os desempenhos médios para 
determinar quais competências os diferenciam 

A seguir, são apresentadas perguntas que ajudarão a 
comparar os melhores e os médios: 

• O que diferencia os melhores desempenhos dos 
aceitáveis? 

• Quais são os pontos fortes individuais que os artistas 
médios não têm? 

• Quais processos eles usam para concluir o trabalho com 
a mesma eficácia que fazem? 

• Existem diferenças em sua base de conhecimento? Por 
exemplo, o artista superior tem um talento único em 
matemática? 

7. Determinar rubricas de medição para avaliar 
competências 



Aqui é sensato pensar se você deseja usar rubricas 
comportamentais ou mesmo testes e certificação de 
habilidades. Outra consideração é se seria benéfico medir a 
produção do trabalho junto com a qualidade do trabalho. 

Por exemplo, fulana pode produzir três trabalhos de 
pesquisa que abordem idéias inovadoras? 

8. Identifique os objetivos da competência que os 
estagiários serão capazes de exibir quando o 
treinamento for concluído 

Aqui é importante que os objetivos sejam claramente 
delineados em termos baseados em competências. Por 
exemplo, os objetivos de conhecimento e desempenho 
devem descrever os resultados específicos que o 
treinamento de competências produzirá e como esses 
resultados serão medidos. 

Por exemplo. A fulana poderá investigar efetivamente 
clientes em potencial dentro de 2 minutos após uma 
chamada de vendas para determinar se o possível cliente é 
ou não um lead viável. 

9. Determine como os resultados do treinamento 
serão medidos 



Como você saberá se os alunos foram capazes de aplicar o 
que aprenderam para melhorar seu desempenho no 
trabalho? 

10. Crie ou adquira conteúdo instrucional necessário 
para ensinar os objetivos da competência 

Como esse é um processo inteiro por si só, os gerentes de 
aprendizado e desenvolvimento geralmente terceirizam 
essa etapa para consultores que projetam conteúdo 
instrucional. 

11. Decida como administrar efetivamente o conteúdo 
da instrução 

Por exemplo, o (s) estagiário (s) aprenderá melhor as 
competências através de uma sala de aula tradicional, no 
treinamento, orientação, aprendizado on-line ou 
acompanhamento de trabalho? 

12. Determine como você medirá os resultados do 
treinamento assim que o treinamento for concluído e 
os funcionários estiverem no trabalho 

Lembre-se da regra dos três discutida na etapa 3. 

Palavra final 

Aqui estão alguns métodos adicionais para o aprendizado 
por competência: 



• Fornecer artigos e / ou livros relevantes 
• Práticas recomendadas ou outro conhecimento exemplar 

em bancos de dados internos 
• Sites externos e documentos ou relatórios relevantes 
• Assistir a vídeos e ouvindo arquivos de áudio ou podcasts 
• Coaching ou mentoria, interna ou externamente 
• Observar e espelhar artistas de sucesso 
• Participar de centros de excelência (também conhecidos 

como centros de competência ou centros de capacidade). 
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