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No mundo em rápida mudança de
hoje, o aprendizado dos funcionários
se tornou uma importante vantagem
competitiva. Microlearning é uma
poderosa ferramenta que ajuda as
equipes de T&D a fornecer apenas o
conteúdo suficiente, bem a tempo.

INTRODUÇÃO

Desde que se tornou uma tendência de

treinamento e desenvolvimento em

2016, o microlearning tornou-se uma

solução essencial para ajudar o

aprendizado a acompanhar as

necessidades de atualização dos

funcionários. Ao dividir o aprendizado

em pequenas unidades de

conhecimento, as equipes de T&D

podem acelerar drasticamente a taxa

de desenvolvimento de conteúdo. Os

micro ativos resultantes dão suporte

aos alunos, que preferem construir seus

próprios caminhos de aprendizado

auto-direcionados.

 

 

Neste e-book, começaremos definindo

o que realmente é o microlearning.

Vamos explorar o que torna o

microlearning tão valioso para os

setores de treinamento e

desenvolvimento. Em seguida,

mostraremos como implementar

micro-aprendizado em seu programa

de T&D evitando algumas armadilhas

comuns a serem evitadas.



O QUE É
MICROLEARNING?
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O microlearning tem sido uma palavra muito usada
nas áreas de T&D nos últimos anos anos. No entanto,
nem sempre é fácil entender qual conteúdo pode
ser classificado como um ativo de microlearning - e
quais é apenas um conteúdo curto. O conteúdo do
microlearning precisa ser breve, relevante,
facilmente acessível e projetado para fornecer uma
experiência de aprendizado. 



A microaprendizagem tem sido popular

há anos e ainda é uma tendência

importante de treinamento e

desenvolvimento em 2020. De fato,

parece que quase tudo hoje em dia é

classificado como microlearning. Um

vídeo pequeno de treinamento?

Microlearning. Uma demonstração

online? Microlearning.

 

No entanto, o microlearning é um

pouco mais complexo do que isso,

podemos entender como uma série de

pequenas, mas completas experiências

de aprendizagem. 

 

Normalmente, o microlearning é um

programa de pequenas tarefas de

aprendizagem, focadas em áreas muito

específicas. O objetivo do micro-

aprendizado não é ser curto, mas que

alcançar um resultado através de uma

série de breves pílulas do

conhecimento.

Microlearning
significa mais do que
apenas conteúdo de
aprendizado curto.

Microlearning está se tornando cada

vez mais popular fora do local de

trabalho também. Por exemplo, muitos

as pessoas estão aprendendo um

segundo idioma diariamente em

sessões de treinamento em aplicativos

como Duolingo. Novamente, isso

atende aos padrões para microlearning:

o conteúdo é relevante - o app adapta-

se ao nível individual do aluno – e

repetido, com conceitos de linguagem

semelhantes retornando novamente e

novamente até reter perfeitamente.

Em outras palavras, o
microlearning é mais
sobre aprendizado, do
que é sobre conteúdo.



O VALOR DO
MICROLEARNING
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Implementado corretamente, o microlearning
pode ser extremamente valioso para as
organizações. Para profissionais de T&D, o
microlearning pode ser mais ágil, mais flexível,
mais fácil de usar e de apoiar o
desenvolvimento dos funcionários. Para alunos,
o microlearning trabalha com nosso
aprendizado natural processos para manter a
experiência de aprendizado envolvente e
conveniente.



Benefícios
para Área

de T&D

Trabalhar com ativos de
microlearning pode ser muito mais
fácil do que o treinamento longo.

Micro ativos (as pequenas unidades de

conteúdo de aprendizagem usados no

microlearning) são mais simples de criar

do que conteúdo de treinamento mais

longo. Eles levam menos tempo para

design, menos tempo para gravar e pode

ser selecionado e atualizado em pedaços

menores.

Além disso, você pode projetar

exatamente o ativo que deseja, para

atender a necessidade de um requisito

específico. Como cada ativo é pequeno,

você pode desenvolver de maneira

independente. E, se você decidir comprar

um ativo específico, você pode escolher

exatamente o você precisa, comprar de

maneira altamente customizada.

O micro-aprendizado pode ajudar a
mantê-lo ágil.

As equipes de T&D podem ter dificuldades

para acompanhar o ritmo.  A atualização

de cursos completos pode ser demorada e

muitas vezes precisará ser refeito apenas

alguns meses – ou semanas depois.

Por outro lado, com micro ativos, você

pode responder prontamente às

necessidades do aluno com "just in time"

de conteúdo que acompanha o ritmo da

mudança. Você pode simplesmente

arquivar o componente que precisa para

ser atualizado e substituir pelo novo

informações, sem ter que construir um

novo curso. 



Benefícios
para Área

de T&D

Micro ativos são mais rápidos e
fáceis de gerir.

Para manter seus ativos de aprendizado

atualizados e otimizado, você também

precisará iterar constantemente e

melhorá-los - um processo muito mais

fácil se você está trabalhando com micro

ativos. As equipes de T&D podem criar ou

comprar uma versão básica de um

aprendizado micro ativo e, em seguida,

teste, itere e melhore esse elemento

sozinho. Avaliação, atualização e

substituição um micro ativo é muito mais

rápido que otimizar um curso completo a

partir de um e-learning longo.

Micro ativos também são muito mais

flexíveis usar. Depois de criar um pequeno

recurso de aprendizado, você pode usá-lo

de várias maneiras para apoiar

aprendizado dos funcionários.

Ao marcar rapidamente cada micro ativo,

é muito mais fácil de se apossar do que

uma unidade de aprendizado anexado no

meio de um e-learning longo. Isso

economiza muito tempo para as equipes

de treinamento e desenvolvimento.

Também facilita a autoatendimento dos

alunos, o que significa que menos pessoas

precisarão chamar a equipe de T&D para

obter ajuda.

De fato, micro ativos pequenos são ideais

para aprendizagem entre pares - os

funcionários podem transmitir um pedaço

de aprendizagem que eles acharam útil

para um colega com o mesmo problema,

reduzindo a necessidade envolver a

equipe de T&D. Como as unidades de

microlearning são fornecidas em

tamanhos pequenos de arquivos, eles

também são facilmente distribuídos, o que

significa que as equipes de T&D podem

manter várias equipes atualizado com as

mesmas informações em um nível

internacional.



Benefícios
para os
alunos

O microlearning se encaixa no fluxo
diário de trabalhos.

O microlearning trabalha com
nossos recursos naturais processos
de aprendizagem.

O microlearning pode ser acessado

sempre que o aluno encontra um

problema de trabalho. Os funcionários

podem fazer a transição rápida para o

ativo de aprendizado e voltar a resolver o

problema - reforçando assim o

aprendizado aplicando-o imediatamente

no mundo real. Isso é ótimo porque

estudos mostram que mais da metade dos

alunos prefere aprender no trabalho. 

Em vez de programas de treinamento

programados, os alunos podem escolher

quando se envolver com o microlearning.

Não há necessidade de tirar um tempo,

agendar ou interromper colegas para

pedir ajuda. 

O microlearning é eminentemente prático,

uma série de unidades de conhecimento

úteis e de tamanho reduzido que podem

ajudar você a resolver um problema ou

fornecer uma rápida introdução a um

tópico relevante. 

Nossos cérebros naturalmente dividem

informações para contornar a capacidade

limitada de memória de trabalho.

Fornecendo o conhecimento em partes

curtas e organizadas, o microlearning

trabalha com nossos processos naturais de

aprendizagem.



Benefícios
para os
alunos

Hoje em dia, estamos acostumados a
aprender informações em rajadas
curtas.

A força de trabalho digitalmente

experiente de hoje obtém a maior parte

das suas informações do dia-a-dia em

pequenos trechos – pense nos Vídeos do

YouTube, a onipresente animação, vídeos

explicativos, conteúdo de notícias de

disparo rápido, etc. 

Como resultado, unidades curtas de

microlearning são mais fáceis de

compartilhar com colegas - você não está

enviando enorme quantidade de

informações, apenas a parte que você

deseja passar. De fato, os próprios alunos

são mais propensos a aprender com os

benefícios do microlearning e começar a

criar recursos de aprendizado para si ou

seus colegas.



MELHORES PRÁTICAS
PARA MICROLEARNING
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A inclusão do microlearning no seu programa de T&D pode ser
altamente eficaz - mas obter ótimos resultados requer cuidadosa
implementação. Exploraremos as perguntas que você precisa fazer
antes de começar, como gerenciar implementação e as possíveis
armadilhas que você precisa evitar.



Como o microlearning se encaixa
na sua estratégia geral de T&D?

PERGUNTAS A
SEREM FEITAS
ANTES DE
COMEÇAR

Primeiro de tudo, verifique o que é o
conteúdo de aprendizagem essencial
para o seu negócio e o que é
suplementar. Por exemplo, existem
regulamentações, questões de
conformidade que os funcionários
devem seguir obrigatoriamente? Quão
necessária é a habilidade técnica para o
sucesso a longo prazo da sua
companhia? Você precisa se concentrar
no trabalho em equipe ou habilidades
pessoais - ou são apenas “legais de ter”?
Estão existem papéis específicos que
exigem aprendizagem continuada?

Depois de obter uma ampla visão geral
de seus requisitos estratégicos de
treinamento e desenvolvimento, você
precisa descobrir se o microlearning
será parte de um programa mais amplo
ou se formará a maior parte seu
conteúdo de aprendizado. Você estará
usando microlearning para preencher
lacunas e apoiar por mais tempo cursos
de aprendizagem ou precisa ser uma
solução independente? Você também
deve se perguntar como você avaliará
seu conteúdo de microlearning e como
você monitorará os resultados.

Que tipos de conteúdo de
microaprendizagem você precisa?

Para começar, inicie o planejamento
dos assuntos que serão transformados
em pílulas do conhecimento. Depois
determine os formatos que você prefere
usar. Você quer texto vídeo, áudio,

aprendizado misto? Você quer testes?
Que tipo de teste você prefere?

Com sua compreensão do papel
estratégico de microlearning, você pode
começar a definir os tipos de conteúdo
de microaprendizagem mais relevantes
para o seu negócio. Você precisa
principalmente de conteúdo que
refere-se especificamente ao seu setor
ou você deseja cobrir tópicos de
aprendizagem mais gerais? Você
também precisará pensar nos recursos
que tem disponível. Quanto conteúdo
você pode desenvolver em casa? Você
precisa terceirizar o desenvolvimento
de algum conteúdo? Nesse caso, você
poderá usar o mesmo provedor para
todo o conteúdo ou você precisa
encontrar várias fontes?

Em seguida, decida como deseja
entregar seu conteúdo de
microaprendizagem. Deseja
acessibilidade móvel ou os funcionários
aprenderão no escritório? Você precisa
que o conteúdo que possa ser acessado
de casa?

Por fim, pergunte-se como deseja
organizar seu conteúdo de
microlearning, para garantir que ele
seja útil e não esmagado para os alunos. 



COMO IMPLEMENTAR
MICROLEARNING



IDENTIFIQUE AS NECESSIDADES
DE APRENDIZAGEM

Passo 1

A construção de um programa eficaz de microlearning começa
com um planejamento cuidadoso. Comece com as lacunas de
habilidades. Não se esqueça de envolver os próprios alunos neste
processo - faça uma pesquisa com os funcionários e seus gerentes
para descobrir quais tipos de aprendizado que consideraram
mais valiosos.

Então você precisa decidir sobre a combinação certa de opções
de aprendizado - quanto pode ser micro-aprendizado e quando
precisa ser entregue em outros formatos, como treinamento
presencial ou e-learning mais longos cursos.

Sua pesquisa inicial também deverá lhe dar uma idéia de quanto
conteúdo você pode criar e quanto você precisará terceirizar.
Nesta fase, você deve fazer uma revisão completa de suas opções.

Ao considerar os fornecedores, você deve obter uma amostra de
quais tipos de conteúdo eles podem fornecer, o nível de
personalização disponível e a qualidade do sistema de
aprendizagem. Você também precisará avaliar o custo de cada
opção, incluindo quanto suporte estará disponível.

Esta etapa de preparação também é a perfeita oportunidade de
gerar interesse e motivação dentro da empresa. Comunicar aos
funcionários como o novo conteúdo de aprendizado ajudará com
seu trabalho e melhorará seu desempenho.



CRIANDO CONTEÚDO DO
MICROLEARNING

Passo 2

Se você decidiu criar seu próprio conteúdo para o microlearning,

existem alguns princípios fundamentais que você deve ter em
mente.

Em primeiro lugar, a simplicidade é crucial. Evite sobrecarregar o
aluno - cada micro ativo deve se concentrar apenas em uma
ideia central. Certifique-se de segmentar conteúdo adequado ao
microlearning – conteúdos muito complexos, informações
complementares não são adequadas para essa abordagem de
aprendizagem.

 

Em segundo lugar, pense visual. O forte do conteúdo é ser um
pouco semelhante às ótimas mídias sociais de conteúdo - sob
demanda, envolvente e rico em mídia.

Imagens, gráficos e infográficos são frequentemente úteis para
alunos visuais. Você também deve se certificar de que você tem
estilo e conteúdo fortes e consistentes. Como você trabalha com
unidades menores de conteúdo, você precisa garantir que os
diferentes autores e curadores sigam o design.

Terceiro, direcione seu público-alvo de forma eficaz. Você pode
começar detalhando as descrições de cargo e estruturas de
competência para identificar os conhecimentos, habilidades e
comportamentos que cada função requer. Feito isso, você pode
criar conteúdo para beneficiar os papéis que precisam de mais
apoio. Como alternativa, você pode pensar em seus alunos como
mercados-alvo e use “personas de compradores” para verifique se
você está atendendo às necessidades deles.



ORGANIZE O CONTEÚDO DE
MICROAPRENDIZAGEM

Passo 3

Como vimos, o microlearning pode se sentir desconectado e
aleatório para os alunos, se não fizer parte de uma estrutura
organizadora. Verifique se todo o conteúdo está apresentado em
um contexto claro para torná-lo atraente e relevante para o
aluno.

Para ser valioso, o conteúdo do microlearning precisa ser muito
fácil de encontrar. Certifique-se de ter consciência sobre como
marcar, categorizar e descrever, para torná-lo mais fácil para os
usuários se apossar dele quando precisar. 

Você também pode usar a recomendação e “Mais como este
"ferramentas de sugestão de conteúdo para mostrar micro
conteúdo valioso. 



MONITORAR, REVISAR E
MELHORAR

Passo 4

Busque ativamente feedback dos usuários regularmente ativos.
Certifique-se de ter uma 

plataforma de gerenciamento de aprendizagem que permite
marcar e categorizar o conteúdo, para que você possa identificar
tendências e os micro ativos mais fragmentados.

Você também precisará definir um processo para gerenciar
revisões e atualizações. Por exemplo, microlearning sobre uma
plataforma específica precisa ser atualizado de acordo as
atualizações que levam para versões diferentes.

À medida que sua empresa muda e cresce, as necessidades de
aprendizado também podem mudar. Ao avaliar regularmente o
desempenho do seu programa de microlearning, rastreie o
engajamento e a eficácia!



Como evitar
Armadilhas
comuns

PENSE COM CUIDADO SOBRE QUANDO USAR MICROLEARNING.

O microlearning pode ser fantástico - mas nem todos os assuntos devem ser
convertidos pílulas pequenas de conhecimento. A microaprendizagem
costuma ser fundamental, mas é curta. Nem sempre é adequado para
aprendizado profundo ou complexo.

Como o microlearning é entregue on-line, também não é adequado para a
aprendizagem que requer um elemento de comunicação interpessoal. Se
você está trabalhando desenvolvimento da liderança ou cliente dos
funcionários habilidades de serviço, seria aconselhável integrar o
microlearning a outros formatos de aprendizado.



ESTABELEÇA LIMITES DE TEMPO E CONTEÚDO.

Pesquisas sugerem que a quantidade ideal de tempo gasto em microlearning é
de cerca de 10 minutos por sessão, dividida em 2 ou 3 aprendizados curtos com
atividades de 2 a 5 minutos cada. 

Você precisa evitar sobrecarregar os alunos com muita informação. Considere
cuidadosamente quais micro ativos devem ser compartilhados com todos e o
que seria melhor mostrar para um público específico que consideraria relevante
e útil.

Defina alguns limites para o número de ativos que você deseja criar ou
selecionar para cada área de aprendizagem.

O microlearning pode tornar-se pesado, sem uma estratégia e sistema claros
para gerenciá-lo.

OFEREÇA APOIO AOS ALUNOS, MAS PERMITA ELES TOMEM SUAS
PRÓPRIAS DECISÕES.

O microlearning é ideal para permitir que os alunos auto direcionem sua
aprendizagem. Os indivíduos geralmente estão em uma melhor posição para
conhecer seus próprios pontos fortes e pontos fracos e será capaz de projetar
sua própria experiência de aprendizagem.

No entanto, a maioria dos alunos se beneficiará de alguma orientação sobre o
conteúdo do micro-aprendizado e como pode ajudar seu desenvolvimento a
longo prazo. Certifique-se de que que você forneça algum treinamento inicial a
todos os funcionários para introduzir o programa de micro-aprendizado, mostre
quais recursos estão disponíveis e como eles podem ser acessados e usados.
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