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O funcionário moderno é um aluno bastante sofisticado. Não importa se ele 
acabou de entrar em uma empresa em seu primeiro emprego ou se já está 
no mercado há algum tempo e conhece os negócios como a palma da mão, 
o funcionário de hoje não só espera oportunidades de aprendizagem contínua 
dos seus empregadores, como também exige o mais alto grau de 
personalização em qualquer programa de treinamento do qual participe.

Embora as coisas tenham começado a se mover na direção certa, vcom o 
desenvolvimento de tecnologias de aprendizagem rumo ao suporte 
personalizado e um número cada vez maior gerentes de T&D implementando 
essas tecnologias em treinamentos, ainda não chegamos lá. O progresso está 
sendo constante, mas a força de trabalho ainda tem um longo caminho 
a percorrer até que receba o treinamento ideal na hora e da maneira certa. 

A boa notícia é que estamos testemunhando uma mudança no desenvolvimento 
profissional dos funcionários em direção ao treinamento centrado no aluno. 
Funcionários de todas as habilidades e competências estão recebendo cada vez 
mais meios de influenciar o processo, com cursos on-line individualizados, 
módulos de microlearning, relatórios avançados que permitem feedback 
instantâneo ou iniciativas de aprendizagem adaptativa. O treinamento centrado 
no aluno reconhece que os adultos no local de trabalho têm diferentes 
necessidades de aprendizagem e que, portanto, qualquer programa 
de treinamento deve atendê-lo por meio da personalização das experiências.

Introdução
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Um dos aspectos principais dessa mudança para o treinamento centrado 
no aluno é o foco na aquisição de conhecimento, não importa os meios 
e o ritmo. Lacunas de aprendizagem acontecem com muita frequência no caso 
de treinamentos tradicionais ministrados por instrutor e isso só gera problemas. 
Empresas de diferentes portes e setores precisam que suas forças de trabalho 
sejam as mais qualificadas possíveis, pois essa é a base para o desempenho 
fora de série dos funcionários e o sucesso da empresa.

Para conseguir isso, os profissionais de aprendizagem e desenvolvimento 
reconhecem o potencial da abordagem de treinamento baseada 
em competências. O treinamento baseado em competências garante que cada 
funcionário apenas avance para módulos ou cursos de treinamento mais 
avançados quando puder comprovar o domínio sobre os módulos ou cursos 
de treinamento mais básicos. As lacunas de aprendizagem são evitadas, e as 
taxas de envolvimento melhoram.
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Antes de explorar o que exatamente significa treinamento baseado em 
competências, como os profissionais de T&D devem empreendê-lo e quais 
ferramentas de tecnologia de aprendizagem têm à sua disposição para criar 
e apresentar um programa de sucesso, é preciso que um aspecto básico esteja bem 
claro. Embora os termos “competências” e “habilidades” sejam frequentemente 
usados como sinônimos, eles não são exatamente a mesma coisa. 

Se tivéssemos que definir habilidades, estas são atividades bastante 
específicas, algumas mais complexas que outras. Limpar um salmão é uma 
habilidade, mas o mesmo vale para digitar texto, dirigir ou realizar um 
transplante de rim. São todas as coisas que as pessoas aprenderam a fazer em 
um determinado momento de suas vidas. É claro que muito mais pessoas 
podem limpar peixes, digitar texto e dirigir do que realizar um transplante de 
órgão, mas, no final das contas, todas são apenas habilidades. Ainda assim, um 
chef especialista em sushis limpará peixes de maneira perfeita e mais eficiente 
do que qualquer cozinheiro amador, um escrivão digitará textos mais rápido 
e com mais precisão do que um calouro do ensino médio, um motorista 
profissional terá um desempenho melhor do que um motorista de final de 
semana e é seguro supor que, no que diz respeito a um transplante de rim, um 
cirurgião experiente fará um trabalho melhor do que um residente.

Competências ou habilidades? Na verdade, ambos

Uma definição mais acadêmica de competência é “a capacidade de aplicar 
ou usar um conjunto de conhecimentos, habilidades e aptidões relacionados 
que são necessários para realizar com sucesso funções ou tarefas essenciais 
em um ambiente de trabalho definido. Competências servem muitas vezes 
como base para os padrões de habilidades que especificam o nível de 
conhecimentos, habilidades e aptidões necessários para o sucesso no local de 
trabalho, bem como critérios de medição em potencial para avaliar a aquisição 
de competências.”1

A repetição, o domínio e a interconexão de habilidades resultam em 
competências. Como competências são muito mais complexas do que 
habilidades, e por serem construídas em torno de uma lógica interna e 
interconectada, usá-las como base para a gestão de talentos requer maior 
atenção e cuidado. Por muito tempo, o trabalho adicional decorrente do uso 
de competências para definir o sucesso do trabalho fez com que muitas 
organizações hesitassem em adotá-las. Porém, nos últimos anos, o processo de 
construir e implantar uma arquitetura de competências abrangente para suporte 
a uma organização foi revolucionado por soluções baseadas na Internet.

1  https://sph.uth.edu/content/uploads/2012/01/Competencies-and-Learning-Objectives.pdf
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A maioria das pessoas deseja avançar em suas carreiras. Elas querem melhorar 
continuamente seus conjuntos de habilidades e adquirir novas competências 
para ter uma vida profissional de sucesso. Se o empregador lhes der 
oportunidades suficientes para elas atingirem seus objetivos, haverá vantagens 
para ambos os lados. Muitas empresas são altamente incentivadas a manter 
os funcionários progredindo em suas carreiras e acompanhar suas experiências 
de aprendizagem, pois, do contrário, perderão muitos desses funcionários.

O treinamento baseado em competências coloca o trainee no centro de tudo 
e permite que os funcionários desenvolvam suas habilidades e atinjam seus 
objetivos de aprendizagem profissional sem perderem de vista os objetivos 
da empresa. Estes são três aspectos que contribuem para isso:

Os fundamentos do treinamento baseado em competências

1. O tempo torna-se menos importante

O tempo é a mercadoria mais preciosa que temos e, no atual mundo dos 
negócios, com tudo acontecendo ao mesmo tempo a uma velocidade 
surpreendente, ele até parece estar encolhendo cada vez mais. 
Se um funcionário pode decidir qual tarefa é a mais importante e qual pode 
esperar, por que ele não deveria também ser capaz de tomar a decisão sobre 
qual módulo de aprendizagem o ajudaria mais em determinado ponto? O que 
é importante é o quanto o funcionário aprende, e não quantas horas ele gasta 
fazendo isso. 

O foco de qualquer programa de aprendizagem baseado em competências deve 
ser a transferência de conteúdo para o desempenho do dia a dia. Os alunos 
devem escolher quais unidades são importantes para eles, tanto por conta das 
habilidades que já possuem quanto dos desafios que enfrentam no trabalho 
em um determinado momento. Alguns capítulos podem ser pulados e outros 
apenas estudados por cima. Porém, desde que os alunos tenham bons 
resultados nos testes de treinamento e em seus trabalhos, significa que 
o programa é eficiente.

2. A flexibilidade é um fato admitido

Os alunos adultos precisam ser capazes de percorrer os cursos em seu próprio 
ritmo e, se possível, de acordo com sua própria conveniência. Desde que eles 
possam lidar com o conteúdo de maneira flexível, a transferência de informações 
melhora substancialmente. A rápida passagem por informações já familiares 
e a capacidade de dedicar mais tempo e esforços em novos conhecimentos úteis 
resulta, em última análise, em uma aprendizagem mais eficiente.

O treinamento baseado em competências permite que os alunos desenvolvam 
suas habilidades profissionais de  uma maneira que atende mais às suas 
necessidades de aprendizagem. Eles podem decidir muito mais aspectos 
relacionados ao processo de aprendizagem do que em uma forma tradicional de 
treinamento, desde quais módulos de aprendizagem seguir e quando segui-los 
até quanto tempo desejam gastar em cada atividade de aprendizagem ou 
quando serão avaliados.

3. O ambiente on-line é o cenário de aprendizagem perfeito

Um treinamento criado e apresentado on-line oferece aos funcionários mais 
flexibilidade e influência no que diz respeito a quanto tempo eles passam 
em treinamento. Ele permite que os alunos façam login e logout, concluam 
um ou mais módulos que enfocam suas lacunas de habilidades, participem 
de avaliações e façam testes sem atrapalhar ninguém.

Para designers instrucionais, é fácil adaptar o plano de treinamento 
e desenvolvimento com base nas necessidades do aluno e em sua trajetória 
específica em direção ao domínio das habilidades e competências desejadas. 
Os dados da aprendizagem on-line oferecem aos instrutores feedback imediato 
sobre o que funciona e o que exige melhorias. Por último, mas não menos 
importante, o ambiente de treinamento on-line pode englobar um número maior 
de funcionários, o que é muito útil no caso de empresas que operam em 
diferentes fusos horários e/ou continentes.

Quando o foco passar a ser o quanto um funcionário realmente desenvolve suas 
habilidades e competências, em vez de quanto tempo ele passa 
em treinamento, e no momento em que o funcionário tiver maior influência 
sobre seu processo de aprendizagem e puder acessar materiais de treinamento 
a qualquer momento, apenas quando precisar deles, o programa de treinamento 
terá melhores taxas de envolvimento e retenção e contribuirá para melhorar 
o desempenho do funcionário, não importa o quão experiente ele seja.
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Implementar um programa de treinamento com foco na aquisição e no 
desenvolvimento de habilidades e competências dos funcionários é mais 
do que desafiador. Há algumas coisas a se ter em mente antes, durante e depois 
do processo que ajudarão os profissionais de aprendizagem e desenvolvimento 
a ficar por dentro de tudo. Embora todos os aspectos a seguir possam afetar 
positivamente o sucesso de tal programa, o mais importante é ser ágil durante 
todo o processo.

A primeira etapa na concepção de um treinamento on-line baseado 
em competências é identificar as principais habilidades e competências que 
são valiosas para a organização. Dependendo do setor, mas acima de tudo, 
do departamento que fornecerá treinamento para os funcionários (e também 
de questões de conformidade), as empresas valorizam certas habilidades 
ou talentos acima de outros. Ao identificar essas áreas, será mais fácil fazer 
um plano sobre o tipo de conteúdo de treinamento que deve ser ministrado 
aos funcionários.

Depois de definir isso, convém avaliar o conhecimento pré-existente dos 
funcionários em cada área e identificar as inevitáveis lacunas de habilidades. 
Avaliações de e-learning, avaliações no local de trabalho e análise 
de necessidades de treinamento2 podem ajudar muito a formar um panorama 
claro de onde existem essas lacunas de habilidades e de quão grandes elas são. 
Analisar todos os dados de aprendizagem resultará na identificação de padrões 
e na compreensão de como o programa de treinamento é capaz de preencher 
essas lacunas.

Como desenvolver um treinamento on-line baseado em competências

Claro, a próxima etapa óbvia é criar e ministrar cursos de treinamento on-line 
individualizados com base nas lacunas de habilidades e competências 
previamente identificadas. É mais provável que os funcionários se beneficiem de 
um treinamento on-line baseado em competências quando seguem seu próprio 
ritmo, em vez de acompanhar colegas que possuem diferentes habilidades ou 
níveis de experiência. É por isso que eles devem se inscrever 
em roteiros de treinamento on-line personalizados que descrevam cada etapa 
do processo, mas que ainda lhes deem o poder de escolher suas próprias 
atividades e metas de treinamento on-line.

O treinamento on-line baseado em competências tem tudo a ver com 
a aplicação prática de novos conhecimentos adquiridos, e não com o simples 
conhecimento teórico das coisas. Por isso, é melhor alinhar os recursos 
de treinamento on-line com as funções, as tarefas e as habilidades essenciais 
do trabalho. Cada atividade de treinamento on-line deve explorar um tópico, 
tarefa ou habilidade com mais detalhes, em vez de apenas passar rapidamente 
pelos pontos de discussão. Os recursos incluídos no curso devem permitir 
a aplicação no mundo real, para que os alunos possam construir conhecimento 
experiencial e colocá-lo em contexto quando necessário na vida real.

Outra coisa a ter em mente é a curva de esquecimento3. É natural que 
as pessoas esqueçam. É por isso que os funcionários precisam refrescar 
a memória e reforçar os conceitos-chave, mesmo depois de terem dominado 
cada competência e comprovado sua proficiência. Uma ótima maneira 
de garantir isso é fornecer uma biblioteca de treinamento on-line para 
desenvolvimento contínuo. Esses repositórios de treinamento on-line 
de microaprendizagem podem incluir categorias separadas para cada 
competência, para que os funcionários possam acessar rapidamente 
os materiais de treinamento on-line.

Avaliações de treinamento são como monitores de progresso integrados. Se as 
pré-avaliações criam o ponto de referência, as avaliações finais indicam se um 
funcionário é proficiente naquilo que foi ensinado. Porém, avaliar os 
funcionários em algum ponto intermediário é essencial para o sucesso de um 
programa de treinamento baseado em competências. Avaliações frequentes 
são necessárias para monitorar o desempenho dos alunos. Isso permite que os 
designers instrucionais forneçam feedback personalizado e relevante no 
momento certo para os alunos, permitindo que cada um se adapte 
constantemente em seu processo de aprendizagem.

Os funcionários precisam ser incentivados a participar de atividades 
de treinamento on-line autoguiadas que envolvam situações e desafios 
do mundo real. Isso permite que eles coloquem suas habilidades em prática 
e desenvolvam gradualmente seus conhecimentos existentes. O uso 
de exemplos do mundo real, estudos de caso, simulações, cenários derivados 
e jogos sérios em treinamentos melhora a proficiência prática. 
Essas ferramentas também dão aos funcionários a chance de demonstrar 
suas habilidades e pontos fortes, ao mesmo tempo em que destacam 
os pontos fracos.

As tecnologias de aprendizagem elevaram o treinamento on-line baseado 
em competências a um novo patamar. Os profissionais de aprendizagem 
e desenvolvimento não precisam mais desistir desse tipo de abordagem 
de treinamento por medo de não terem os recursos para desenvolvê-lo 
e administrá-lo de maneira eficiente. Eles podem avaliar o desempenho das 
tarefas e a aplicação de habilidades práticas e, ao mesmo tempo, personalizar 
todo o processo para que os funcionários recebam os recursos de treinamento 
on-line necessários para preencher lacunas de habilidades cruciais.

A personalização da experiência de 
aprendizagem pode ser feita, até certo 
ponto, por meio do feedback de cada 
funcionário, para que os instrutores 
possam criar recursos de competência 
individualizados. Pesquisas, métricas 
de LMS (do inglês Learning Manage-
ment System, Sistema de Gestão da 
Aprendizagem) e avaliações de 
gerentes são ótimos pontos de partida. 
Porém, os grupos de foco e os resulta-
dos de avaliações de e-learning 
também são uma ótima maneira de 
coletar o feedback necessário.

2  https://blog.matrixlms.com/the-need-for-a-training-needs-analysis/
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do mundo real. Isso permite que eles coloquem suas habilidades em prática 
e desenvolvam gradualmente seus conhecimentos existentes. O uso 
de exemplos do mundo real, estudos de caso, simulações, cenários derivados 
e jogos sérios em treinamentos melhora a proficiência prática. 
Essas ferramentas também dão aos funcionários a chance de demonstrar 
suas habilidades e pontos fortes, ao mesmo tempo em que destacam 
os pontos fracos.

As tecnologias de aprendizagem elevaram o treinamento on-line baseado 
em competências a um novo patamar. Os profissionais de aprendizagem 
e desenvolvimento não precisam mais desistir desse tipo de abordagem 
de treinamento por medo de não terem os recursos para desenvolvê-lo 
e administrá-lo de maneira eficiente. Eles podem avaliar o desempenho das 
tarefas e a aplicação de habilidades práticas e, ao mesmo tempo, personalizar 
todo o processo para que os funcionários recebam os recursos de treinamento 
on-line necessários para preencher lacunas de habilidades cruciais.

A personalização da experiência de 
aprendizagem pode ser feita, até certo 
ponto, por meio do feedback de cada 
funcionário, para que os instrutores 
possam criar recursos de competência 
individualizados. Pesquisas, métricas 
de LMS (do inglês Learning Manage-
ment System, Sistema de Gestão da 
Aprendizagem) e avaliações de 
gerentes são ótimos pontos de partida. 
Porém, os grupos de foco e os resulta-
dos de avaliações de e-learning 
também são uma ótima maneira de 
coletar o feedback necessário.

3  https://sidsavara.com/the-ebbinghaus-curve-of-forgetting/ 
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Um curso de treinamento on-line deve abranger todas as habilidades necessárias 
para os funcionários de uma empresa se desenvolverem profissionalmente 
em uma determinada área. Dominando essas habilidades, eles desenvolvem 
competências, o que os coloca no caminho de melhorias de desempenho 
e avanços na carreira. Como o melhor desempenho dos funcionários resulta 
em melhores resultados de negócios, os profissionais de aprendizagem 
e desenvolvimento precisam de toda a ajuda e suporte disponíveis quando 
se trata de criar um treinamento baseado em competências de sucesso.

Um ambiente virtual de aprendizagem fornece uma maneira eficiente 
de implementar a aprendizagem baseada em competências para programas 
de treinamento por meio dos vários recursos e relatórios relevantes que ele 
oferece. É realmente uma solução completa, e os fornecedores mais visionários 
se esforçam muito para desenvolver seus produtos nessa direção.

Em cada etapa do processo, eles precisam de relatórios personalizados 
abrangentes para tomar as decisões mais sábias sobre quais aspectos precisam 
ser adaptados ou completamente modificados. O programa de treinamento 
precisa ser reavaliado periodicamente, conforme os conjuntos de habilidades 
e as competências dos funcionários evoluem junto com a organização.

Vamos explorar os recursos e relatórios mais importantes que um LMS 
corporativo pode fornecer a organizações que se preocupam com 
o desenvolvimento de habilidades e competências de seus funcionários.

10 Dez recursos de um LMS que contribuem para 
odesenvolvimento de habilidades e competências

Os designers instrucionais precisam ter certeza de que o conteúdo dos cursos 
esteja de acordo com as habilidades que eles desejam ensinar e avaliar 
e também devem ser capazes de monitorar o progresso dos alunos. Para que 
isso aconteça, o LMS que estão usando para criar cursos de treinamento deve 
operar como uma ferramenta multifuncional. Aqui está uma lista de recursos 
imprescindíveis para qualquer LMS corporativo que apoie a aprendizagem 
baseada em competências:

1. Carregar ou criar competências. Os instrutores devem ser capazes de criar 
competências diretamente no LMS ou carregar as suas próprias. O sistema 
deve oferecer uma biblioteca de padrões integrados, dependendo do setor 
em que a empresa está atuando. Além disso, os instrutores devem ser capazes 
de adicionar um ou mais conjuntos de competências a uma aula.

2. Adicionar competências a módulos e avaliações. Após a inclusão das 
competências no curso, os instrutores devem ser capazes de marcar os 
módulos de aprendizagem correspondentes às competências que foram 
criados para ensinar. Da mesma maneira, devem ser capazes de marcar 
trabalhos com as competências que devem avaliar.

3. Análise de cobertura das competências. Depois de marcar o conteúdo 
do curso e as avaliações com competências, o sistema deve ser capaz 
de oferecer uma visão geral de quão bem o curso abrange as competências 
desejadas. Isso é uma ótima maneira de identificar pontos fracos no curso e de 
garantir que cada competência seja ensinada e avaliada durante o processo.

4. Automação para domínio. Os instrutores devem ser capazes de adicionar 
ações que são disparadas automaticamente quando um aluno atinge 
um determinado nível de competência. Por exemplo, se um aluno atinge mais 
de 80% em uma competência, o sistema pode desbloquear automaticamente 
um módulo avançado que estava anteriormente oculto. Ou, se um aluno 
permanece em um nível de competência de 30% ou 40% por mais de 10 dias, 
o instrutor pode definir uma regra para receber um alerta quando isso acontecer 
e enviar recomendações aos alunos sobre como melhorar nessa área. 
Deve haver muitas opções para isso, por exemplo, disparar ações como 
inscrever alunos em outros cursos e roteiros relacionados, enviar mensagens 
para alunos e instrutores e bloquear módulos, entre outras.

5. Salvar e compartilhar competências. como recursos. As competências 
criadas devem ser armazenadas em uma biblioteca centralizada e reutilizadas 
para outros cursos sempre que necessário. Elas também podem ser 
compartilhadas com outros instrutores na organização, se necessário.

6. Capacidade de marcar recursos com competências. Os cursos de 
treinamento formal são apenas uma maneira de os funcionários aprenderem 
coisas novas. Todos os recursos extras de um curso (em todos os seus mais 
variados formatos) podem ser valiosos para eles. É por isso que o sistema 
deve permitir que os instrutores identifiquem qualquer recurso de 
aprendizagem com uma competência correspondente.

8. Exibição do nível de domínio para o alu. O progresso do nível de domínio 
também deve ser exibido nas páginas de perfil de cada funcionário que participa 
de um curso. Eles devem ser capazes de ter uma visão geral detalhada de seu 
progresso nas competências do curso, para que também possam identificar por 
conta própria quaisquer pontos fracos ou fortes e trabalhar para melhorar 
o desempenho.

Os instrutores precisam criar ou carregar um novo conjunto de competências 
e, em seguida, marcar cada módulo e avaliação com as competências que estão 
ensinando ou avaliando, dependendo do curso e do tempo de serviço dos 
funcionários. Em seguida, precisam monitorar se um módulo ensina apenas 
parcialmente os conceitos desejados ou se existem certas unidades 
de aprendizagem que não cobrem nenhuma das competências. Os instrutores 
também precisam acompanhar o progresso de cada aluno ao longo do curso 
e averiguar como eles estão progredindo em cada competência. Por último, 
mas não menos importante, eles também precisam intervir no processo 
de treinamento quando os alunos precisarem de recomendações ou ajuda extra 
para dominar uma determinada habilidade.

7. Acompanhar o progresso dos alunos nos cursos. Conforme os alunos 
avançam, os instrutores devem ser capazes de ter uma visão geral do nível 
de domínio de cada um e de quão bem eles entendem os conceitos. Portanto, 
deve ser mais fácil identificar as áreas em que os alunos estão se saindo bem ou 
demonstrando ter dificuldades. Esses níveis de domínio para todos 
os participantes do curso devem ser atualizados em tempo real. 

9. Gráficos que mostram o nível 
de domínio ao longo do tempo. 
Existem dois tipos de competição: 
um contra os outros e um contra 
si mesmo. Esses tipos de gráficos 
podem ajudar os alunos a obter 
uma visão geral do progresso 
de aprendizagem por um período 
de tempo mais longo, até mesmo 
em mais de um curso, tornando-se 
assim conscientes de quanto 
já percorreram em suas jornadas.

10. Seletor de competências. Os alunos adultos são, na maioria das vezes, 
autodidatas. Eles são perfeitamente capazes de identificar suas próprias 
lacunas de aprendizagem. Com base em suas metas, um seletor 
de competências permite que selecionem e escolham certas competências que 
estão disponíveis no sistema e sigam em direção ao seu domínio.

Essa lista de recursos do LMS que oferecem suporte ao aprendizado baseado 
em competências não é, de maneira alguma, completa. Novos recursos 
continuarão a ser acrescentados conforme a tecnologia continua avançando. 
Afinal, as coisas apenas começaram a se mover em direção à aprendizagem 
baseada em competências. 

Como um LMS corporativo pode contribuir com o treinamento baseado em competências
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Um curso de treinamento on-line deve abranger todas as habilidades necessárias 
para os funcionários de uma empresa se desenvolverem profissionalmente 
em uma determinada área. Dominando essas habilidades, eles desenvolvem 
competências, o que os coloca no caminho de melhorias de desempenho 
e avanços na carreira. Como o melhor desempenho dos funcionários resulta 
em melhores resultados de negócios, os profissionais de aprendizagem 
e desenvolvimento precisam de toda a ajuda e suporte disponíveis quando 
se trata de criar um treinamento baseado em competências de sucesso.

Um ambiente virtual de aprendizagem fornece uma maneira eficiente 
de implementar a aprendizagem baseada em competências para programas 
de treinamento por meio dos vários recursos e relatórios relevantes que ele 
oferece. É realmente uma solução completa, e os fornecedores mais visionários 
se esforçam muito para desenvolver seus produtos nessa direção.

Em cada etapa do processo, eles precisam de relatórios personalizados 
abrangentes para tomar as decisões mais sábias sobre quais aspectos precisam 
ser adaptados ou completamente modificados. O programa de treinamento 
precisa ser reavaliado periodicamente, conforme os conjuntos de habilidades 
e as competências dos funcionários evoluem junto com a organização.

Vamos explorar os recursos e relatórios mais importantes que um LMS 
corporativo pode fornecer a organizações que se preocupam com 
o desenvolvimento de habilidades e competências de seus funcionários.

10 Dez recursos de um LMS que contribuem para 
odesenvolvimento de habilidades e competências

Os designers instrucionais precisam ter certeza de que o conteúdo dos cursos 
esteja de acordo com as habilidades que eles desejam ensinar e avaliar 
e também devem ser capazes de monitorar o progresso dos alunos. Para que 
isso aconteça, o LMS que estão usando para criar cursos de treinamento deve 
operar como uma ferramenta multifuncional. Aqui está uma lista de recursos 
imprescindíveis para qualquer LMS corporativo que apoie a aprendizagem 
baseada em competências:

1. Carregar ou criar competências. Os instrutores devem ser capazes de criar 
competências diretamente no LMS ou carregar as suas próprias. O sistema 
deve oferecer uma biblioteca de padrões integrados, dependendo do setor 
em que a empresa está atuando. Além disso, os instrutores devem ser capazes 
de adicionar um ou mais conjuntos de competências a uma aula.

2. Adicionar competências a módulos e avaliações. Após a inclusão das 
competências no curso, os instrutores devem ser capazes de marcar os 
módulos de aprendizagem correspondentes às competências que foram 
criados para ensinar. Da mesma maneira, devem ser capazes de marcar 
trabalhos com as competências que devem avaliar.

3. Análise de cobertura das competências. Depois de marcar o conteúdo 
do curso e as avaliações com competências, o sistema deve ser capaz 
de oferecer uma visão geral de quão bem o curso abrange as competências 
desejadas. Isso é uma ótima maneira de identificar pontos fracos no curso e de 
garantir que cada competência seja ensinada e avaliada durante o processo.

4. Automação para domínio. Os instrutores devem ser capazes de adicionar 
ações que são disparadas automaticamente quando um aluno atinge 
um determinado nível de competência. Por exemplo, se um aluno atinge mais 
de 80% em uma competência, o sistema pode desbloquear automaticamente 
um módulo avançado que estava anteriormente oculto. Ou, se um aluno 
permanece em um nível de competência de 30% ou 40% por mais de 10 dias, 
o instrutor pode definir uma regra para receber um alerta quando isso acontecer 
e enviar recomendações aos alunos sobre como melhorar nessa área. 
Deve haver muitas opções para isso, por exemplo, disparar ações como 
inscrever alunos em outros cursos e roteiros relacionados, enviar mensagens 
para alunos e instrutores e bloquear módulos, entre outras.

5. Salvar e compartilhar competências. como recursos. As competências 
criadas devem ser armazenadas em uma biblioteca centralizada e reutilizadas 
para outros cursos sempre que necessário. Elas também podem ser 
compartilhadas com outros instrutores na organização, se necessário.

6. Capacidade de marcar recursos com competências. Os cursos de 
treinamento formal são apenas uma maneira de os funcionários aprenderem 
coisas novas. Todos os recursos extras de um curso (em todos os seus mais 
variados formatos) podem ser valiosos para eles. É por isso que o sistema 
deve permitir que os instrutores identifiquem qualquer recurso de 
aprendizagem com uma competência correspondente.

8. Exibição do nível de domínio para o alu. O progresso do nível de domínio 
também deve ser exibido nas páginas de perfil de cada funcionário que participa 
de um curso. Eles devem ser capazes de ter uma visão geral detalhada de seu 
progresso nas competências do curso, para que também possam identificar por 
conta própria quaisquer pontos fracos ou fortes e trabalhar para melhorar 
o desempenho.

Os instrutores precisam criar ou carregar um novo conjunto de competências 
e, em seguida, marcar cada módulo e avaliação com as competências que estão 
ensinando ou avaliando, dependendo do curso e do tempo de serviço dos 
funcionários. Em seguida, precisam monitorar se um módulo ensina apenas 
parcialmente os conceitos desejados ou se existem certas unidades 
de aprendizagem que não cobrem nenhuma das competências. Os instrutores 
também precisam acompanhar o progresso de cada aluno ao longo do curso 
e averiguar como eles estão progredindo em cada competência. Por último, 
mas não menos importante, eles também precisam intervir no processo 
de treinamento quando os alunos precisarem de recomendações ou ajuda extra 
para dominar uma determinada habilidade.

7. Acompanhar o progresso dos alunos nos cursos. Conforme os alunos 
avançam, os instrutores devem ser capazes de ter uma visão geral do nível 
de domínio de cada um e de quão bem eles entendem os conceitos. Portanto, 
deve ser mais fácil identificar as áreas em que os alunos estão se saindo bem ou 
demonstrando ter dificuldades. Esses níveis de domínio para todos 
os participantes do curso devem ser atualizados em tempo real. 

9. Gráficos que mostram o nível 
de domínio ao longo do tempo. 
Existem dois tipos de competição: 
um contra os outros e um contra 
si mesmo. Esses tipos de gráficos 
podem ajudar os alunos a obter 
uma visão geral do progresso 
de aprendizagem por um período 
de tempo mais longo, até mesmo 
em mais de um curso, tornando-se 
assim conscientes de quanto 
já percorreram em suas jornadas.

10. Seletor de competências. Os alunos adultos são, na maioria das vezes, 
autodidatas. Eles são perfeitamente capazes de identificar suas próprias 
lacunas de aprendizagem. Com base em suas metas, um seletor 
de competências permite que selecionem e escolham certas competências que 
estão disponíveis no sistema e sigam em direção ao seu domínio.

Essa lista de recursos do LMS que oferecem suporte ao aprendizado baseado 
em competências não é, de maneira alguma, completa. Novos recursos 
continuarão a ser acrescentados conforme a tecnologia continua avançando. 
Afinal, as coisas apenas começaram a se mover em direção à aprendizagem 
baseada em competências. 
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Um curso de treinamento on-line deve abranger todas as habilidades necessárias 
para os funcionários de uma empresa se desenvolverem profissionalmente 
em uma determinada área. Dominando essas habilidades, eles desenvolvem 
competências, o que os coloca no caminho de melhorias de desempenho 
e avanços na carreira. Como o melhor desempenho dos funcionários resulta 
em melhores resultados de negócios, os profissionais de aprendizagem 
e desenvolvimento precisam de toda a ajuda e suporte disponíveis quando 
se trata de criar um treinamento baseado em competências de sucesso.

Um ambiente virtual de aprendizagem fornece uma maneira eficiente 
de implementar a aprendizagem baseada em competências para programas 
de treinamento por meio dos vários recursos e relatórios relevantes que ele 
oferece. É realmente uma solução completa, e os fornecedores mais visionários 
se esforçam muito para desenvolver seus produtos nessa direção.

Em cada etapa do processo, eles precisam de relatórios personalizados 
abrangentes para tomar as decisões mais sábias sobre quais aspectos precisam 
ser adaptados ou completamente modificados. O programa de treinamento 
precisa ser reavaliado periodicamente, conforme os conjuntos de habilidades 
e as competências dos funcionários evoluem junto com a organização.

Vamos explorar os recursos e relatórios mais importantes que um LMS 
corporativo pode fornecer a organizações que se preocupam com 
o desenvolvimento de habilidades e competências de seus funcionários.

10 Dez recursos de um LMS que contribuem para 
odesenvolvimento de habilidades e competências

Os designers instrucionais precisam ter certeza de que o conteúdo dos cursos 
esteja de acordo com as habilidades que eles desejam ensinar e avaliar 
e também devem ser capazes de monitorar o progresso dos alunos. Para que 
isso aconteça, o LMS que estão usando para criar cursos de treinamento deve 
operar como uma ferramenta multifuncional. Aqui está uma lista de recursos 
imprescindíveis para qualquer LMS corporativo que apoie a aprendizagem 
baseada em competências:

1. Carregar ou criar competências. Os instrutores devem ser capazes de criar 
competências diretamente no LMS ou carregar as suas próprias. O sistema 
deve oferecer uma biblioteca de padrões integrados, dependendo do setor 
em que a empresa está atuando. Além disso, os instrutores devem ser capazes 
de adicionar um ou mais conjuntos de competências a uma aula.

2. Adicionar competências a módulos e avaliações. Após a inclusão das 
competências no curso, os instrutores devem ser capazes de marcar os 
módulos de aprendizagem correspondentes às competências que foram 
criados para ensinar. Da mesma maneira, devem ser capazes de marcar 
trabalhos com as competências que devem avaliar.

3. Análise de cobertura das competências. Depois de marcar o conteúdo 
do curso e as avaliações com competências, o sistema deve ser capaz 
de oferecer uma visão geral de quão bem o curso abrange as competências 
desejadas. Isso é uma ótima maneira de identificar pontos fracos no curso e de 
garantir que cada competência seja ensinada e avaliada durante o processo.

4. Automação para domínio. Os instrutores devem ser capazes de adicionar 
ações que são disparadas automaticamente quando um aluno atinge 
um determinado nível de competência. Por exemplo, se um aluno atinge mais 
de 80% em uma competência, o sistema pode desbloquear automaticamente 
um módulo avançado que estava anteriormente oculto. Ou, se um aluno 
permanece em um nível de competência de 30% ou 40% por mais de 10 dias, 
o instrutor pode definir uma regra para receber um alerta quando isso acontecer 
e enviar recomendações aos alunos sobre como melhorar nessa área. 
Deve haver muitas opções para isso, por exemplo, disparar ações como 
inscrever alunos em outros cursos e roteiros relacionados, enviar mensagens 
para alunos e instrutores e bloquear módulos, entre outras.

5. Salvar e compartilhar competências. como recursos. As competências 
criadas devem ser armazenadas em uma biblioteca centralizada e reutilizadas 
para outros cursos sempre que necessário. Elas também podem ser 
compartilhadas com outros instrutores na organização, se necessário.

6. Capacidade de marcar recursos com competências. Os cursos de 
treinamento formal são apenas uma maneira de os funcionários aprenderem 
coisas novas. Todos os recursos extras de um curso (em todos os seus mais 
variados formatos) podem ser valiosos para eles. É por isso que o sistema 
deve permitir que os instrutores identifiquem qualquer recurso de 
aprendizagem com uma competência correspondente.

8. Exibição do nível de domínio para o alu. O progresso do nível de domínio 
também deve ser exibido nas páginas de perfil de cada funcionário que participa 
de um curso. Eles devem ser capazes de ter uma visão geral detalhada de seu 
progresso nas competências do curso, para que também possam identificar por 
conta própria quaisquer pontos fracos ou fortes e trabalhar para melhorar 
o desempenho.
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Os instrutores precisam criar ou carregar um novo conjunto de competências 
e, em seguida, marcar cada módulo e avaliação com as competências que estão 
ensinando ou avaliando, dependendo do curso e do tempo de serviço dos 
funcionários. Em seguida, precisam monitorar se um módulo ensina apenas 
parcialmente os conceitos desejados ou se existem certas unidades 
de aprendizagem que não cobrem nenhuma das competências. Os instrutores 
também precisam acompanhar o progresso de cada aluno ao longo do curso 
e averiguar como eles estão progredindo em cada competência. Por último, 
mas não menos importante, eles também precisam intervir no processo 
de treinamento quando os alunos precisarem de recomendações ou ajuda extra 
para dominar uma determinada habilidade.

7. Acompanhar o progresso dos alunos nos cursos. Conforme os alunos 
avançam, os instrutores devem ser capazes de ter uma visão geral do nível 
de domínio de cada um e de quão bem eles entendem os conceitos. Portanto, 
deve ser mais fácil identificar as áreas em que os alunos estão se saindo bem ou 
demonstrando ter dificuldades. Esses níveis de domínio para todos 
os participantes do curso devem ser atualizados em tempo real. 

9. Gráficos que mostram o nível 
de domínio ao longo do tempo. 
Existem dois tipos de competição: 
um contra os outros e um contra 
si mesmo. Esses tipos de gráficos 
podem ajudar os alunos a obter 
uma visão geral do progresso 
de aprendizagem por um período 
de tempo mais longo, até mesmo 
em mais de um curso, tornando-se 
assim conscientes de quanto 
já percorreram em suas jornadas.

10. Seletor de competências. Os alunos adultos são, na maioria das vezes, 
autodidatas. Eles são perfeitamente capazes de identificar suas próprias 
lacunas de aprendizagem. Com base em suas metas, um seletor 
de competências permite que selecionem e escolham certas competências que 
estão disponíveis no sistema e sigam em direção ao seu domínio.

Essa lista de recursos do LMS que oferecem suporte ao aprendizado baseado 
em competências não é, de maneira alguma, completa. Novos recursos 
continuarão a ser acrescentados conforme a tecnologia continua avançando. 
Afinal, as coisas apenas começaram a se mover em direção à aprendizagem 
baseada em competências. 
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5 Cinco relatórios de um LMS que contribuem para o 
desenvolvimento de habilidades e competências
Um dos aspectos mais importantes de um LMS são os seus relatórios 
e análises. Cada participante do curso cria vários pontos de dados 
de aprendizagem durante seu processo de aprendizagem e, portanto, 
é essencial que instrutores e administradores sejam capazes de criar relatórios 
não apenas compreensíveis, como também personalizáveis. Esses relatórios 
são a base para monitorar as habilidades e competências de funcionários que 
são mais relevantes para a organização. Estes são os cinco tipos de relatórios 
de um LMS que podem ajudar os profissionais de aprendizagem 
e desenvolvimento a monitorar o desenvolvimento de habilidades:

1. Relatórios de competências de trabalho. Esses relatórios ajudam a monitorar 
o desenvolvimento de habilidades e o progresso dos funcionários. Em geral, eles 
são compostos por vários pontos de dados, incluindo observações no trabalho 
e avaliações do gerente. Esses dados são compilados no LMS para fornecer 
um panorama completo dos níveis atuais do conjunto de habilidades do funcionário 
em comparação com o nível de proficiência desejado. Como resultado, 
os instrutores devem ser capazes de determinar quais habilidades cada funcionário 
precisa melhorar com base em suas funções e tarefas de trabalho.

2. Conteúdo de treinamento on-line gerado pelo aluno. A melhor maneira 
de realmente aprender algo é ensinando. Se os funcionários forem convidados a 
desenvolver recursos de treinamento on-line com foco em conjuntos 
de habilidades específicas, no processo de criação desses recursos eles 
aprofundarão sua própria compreensão do que cada habilidade envolve 
e de como usá-la em contextos práticos. Todos esses materiais de treinamento 
on-line que os funcionários desenvolvem podem ser compilados em um banco 
de dados categorizado que os instrutores podem usar como um repositório 
de treinamento on-line de microaprendizagem.

3. Relatórios de avaliação. Pré-avaliações 
servem como ponto de referência para o 
progresso dos funcionários, enquanto os exames 
finais permitem que os instrutores monitorem o 
quanto eles desenvolveram suas habilidades e 
preencheram lacunas. Com os relatórios de 
avaliação integrados do LMS, os instrutores 
devem ser capazes de compilar dados para 
indivíduos e grupos e procurar pontos 
problemáticos. Por exemplo, se uma alta 
porcentagem de alunos não mostra muitas 
melhoras em suas pontuações de teste após 
a conclusão de uma atividade de treinamento 
on-line, pode haver um problema com a 
estratégia de treinamento on-line, e não com a 
motivação dos alunos.
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4. Taxas de sucesso em cenários derivados. Cenários exigem que 
os participantes dominem uma certa quantidade de habilidades para alcançar 
os resultados de aprendizagem desejados. Os funcionários devem usar essas 
habilidades para escolher o caminho certo para a tomada de decisões. 
Baixas taxas de sucesso indicam que os funcionários não possuem 
as habilidades essenciais necessárias para lidar com a situação. Os instrutores 
podem verificar os relatórios do LMS em busca de lacunas de habilidades 
e, em seguida, para descobrir quais talentos e habilidades se alinham a cada tarefa.

5. Visão geral do treinamento de certificação on-line. O LMS deve ter 
a capacidade de monitorar programas de treinamento de certificação on-line. 
Desse modo, os designers instrucionais podem desenvolver certificados 
baseados em habilidades que consistem em atividades, módulos e avaliações 
de treinamento on-line. Os alunos devem atender aos requisitos para obter 
o certificado e provar o domínio das habilidades. Para obter os melhores 
resultados, cada conjunto de habilidades deve ter uma certificação on-line 
correspondente. Isso permitirá o monitoramento do desenvolvimento 
da habilidade caso a caso, em vez de dividir os resultados da certificação 
abrangente em tópicos distintos de habilidades ou desempenho.

Obviamente, o LMS corporativo deve ser capaz de oferecer todos esses tipos 
de relatórios (e mais) sempre que um designer instrucional ou gerente exigir. 
Quer estejamos falando sobre apenas alguns aspectos específicos 
do desempenho do aluno em suas competências almejadas ou uma visão 
geral de todos os detalhes, o sistema deve extrair os dados necessários 
e fornecer um relatório sob demanda.
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O treinamento on-line baseado em competências pode beneficiar funcionários 
de todos os tipos, em todos os departamentos da empresa e com diferentes 
tempos de exercício do cargo, pois apresenta a grande vantagem de permitir 
o foco no conhecimento prático e ativo ao invés da teoria acadêmica. 
Os profissionais de aprendizagem e desenvolvimento podem atender às várias 
necessidades de aprendizagem dos trainees e elaborar treinamentos com base 
no desenvolvimento de habilidades personalizadas e na aquisição 
de competências usando tecnologias de aprendizagem, como um LMS 
corporativo com um conjunto abrangente de recursos e relatórios.

Se você está à procura de uma ferramenta para ajudar com o início 
das atividades de treinamento baseado em competências 
e o desenvolvimento de habilidades, experimente o CYPHER Learning, 
um ambiente virtual de aprendizagem para organizações 
empresariais com um conjunto abrangente de recursos. Até onde 
sabemos, CYPHER Learning tem agora o melhor suporte para 
treinamento baseado em competências entre os LMS mais populares, 
com todos os recursos e relatórios específicos mencionados acima 
já implementados dentro do sistema ou reservados para um futuro 
muito próximo.

Conclusão

www.cypherlearning.com 


