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Os treinamentos digitais estão em alta há algum tempo. A globalização, 
os avanços tecnológicos e a economia atual resultam em um aumento 
no trabalho remoto e na necessidade de treinamentos on-line inéditos, 
relevantes e personalizados. As empresas aceitaram esse desafio, e a maioria 
planejou um futuro cada vez mais digitalizado com o desenvolvimento 
de estratégias de aprendizagem digital.

No entanto, ninguém poderia prever a quantidade de mudanças que aconteceram 
em apenas alguns meses devido à pandemia global. Muitos sistemas que 
a sociedade considerava inabaláveis sofreram um grande choque: os sistemas 
de saúde, educação e transporte, o setor de finanças, estruturas de moradia, 
como lidamos com questões de saúde mental e, é claro, como trabalhamos.

Mudanças parecem ser a única constante ultimamente. Muitas coisas nunca 
mais serão as mesmas. Até certo ponto, isso é de fato uma coisa boa. A pandemia 
está essencialmente projetando o planeta 10 anos no futuro com bastante 
rapidez, pelo menos no que diz respeito à adoção de tecnologias da Internet.

Um número cada vez maior de empregadores e funcionários está percebendo 
que o trabalho é uma atividade, e não um local. Trabalhadores remotos podem 
ser tão produtivos, se não mais1 , quanto aqueles que vão a um escritório todos 
os dias. O trabalho remoto veio para ficar, e os funcionários remotos ainda 
precisam de treinamento e desenvolvimento profissional para garantir não 
apenas a continuidade dos negócios, como também o sucesso.

Portanto, os profissionais de aprendizagem e desenvolvimento precisam subir 
o nível, projetar as melhores experiências de aprendizagem para todos 
os funcionários e garantir o desenvolvimento contínuo de habilidades para 
todos. Essa é a única maneira de prosperar em meio a mudanças constantes.

Introdução

1  https://www.fond.co/blog/are-remote-workers-more-productive/
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É claro que, dependendo dos setores e departamentos, nem todos podem 
trabalhar de casa. O trabalho de alguns funcionários pode não transicionar para 
um ambiente remoto; pois eles ainda precisam estar fisicamente presentes 
em seus locais de trabalho e ainda precisam manter suas habilidades 
e competências tão aguçadas como sempre.

No entanto, para os funcionários que precisam apenas de um computador 
ou laptop e de uma conexão com a Internet, o trabalho remoto deve ser uma boa 
alternativa ao trabalho em um escritório. A transição vem com seus desafios, 
mas, com os recursos certos, todos os obstáculos podem ser superados.

2   https://www.owllabs.com/state-of-remote-work/2019

O papel dos departamentos de aprendizagem e desenvolvimento nunca foi tão 
importante nessas circunstâncias. Mesmo antes da pandemia2, 38% dos 
trabalhadores remotos e 15% dos gerentes não receberam treinamento sobre 
como trabalhar remotamente, e mais da metade dos trabalhadores totalmente 
remotos relataram que gostariam de mais treinamento. 

Fazer uma pausa forçada do escritório não significa fazer uma pausa no 
desenvolvimento de habilidades. Os profissionais de aprendizagem e 
desenvolvimento devem compreender as necessidades dos vários trabalhadores, 
identificar as competências essenciais para ter sucesso e incorporar 
treinamentos para apoiar o desenvolvimento das habilidades necessárias.

Aprender a aprender e trabalhar on-line com eficiência são provavelmente as 
habilidades mais importantes que qualquer funcionário remoto precisa dominar.
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O primeiro passo para garantir que os funcionários desenvolvam 
continuamente suas habilidades e competências, independentemente de onde 
estejam localizados enquanto trabalham, é realmente dar um passo para trás 
e realizar uma análise das necessidades de treinamento para encontrar 
respostas a perguntas como:

    • Qual é o tamanho da força de trabalho remota?
    • Quais são os tipos de trabalho e interações que acontecem on-line?
    • De quais habilidades básicas ou interpessoais específicas os funcionários 
      remotos precisam?
    • Como as necessidades dos alunos remotos são diferentes das de outros tipos 
       de trabalhadores?
    • Quais são as tecnologias disponíveis que tornam possível o trabalho remoto?
    • O quão bem as pessoas sabem usar essas tecnologias?
    • Que outros recursos estão disponíveis ou são necessários?

No momento em que o ponto de partida fica mais claro, é hora de criar 
estratégias de aprendizagem e treinamento que ajudem os trabalhadores 
remotos a desenvolver as habilidades necessárias para atuar em um ambiente 
de trabalho virtual. É importante alinhar o treinamento com as metas 
da empresa, manter todas as partes interessadas informadas (prestando 
atenção especial ao feedback dos alunos) e trabalhar em uma estratégia sólida 
de apresentação e implementação.

O desenvolvimento de 
habilidades dos funcionários requer 

suporte contínuo. O domínio 
de habilidades significa prática constante, 

contexto e envolvimento emocional. 
Os programas de treinamento on-line 

precisam contribuir com isso. As atividades 
de treinamento remotas devem acontecer 

continuamente até que as habilidades 
e comportamentos necessários 
sejam incorporados na cultura 

organizacional (virtual)
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Para capacitar os funcionários e tornar sua experiência de trabalho em casa menos 
opressora, aqui estão as principais habilidades que eles devem dominar e que 
devem ser incluídas em programas remotos de desenvolvimento de habilidades:

Funcionários recentemente remotos precisam antes de tudo aprender a 
aprender on-line. Para que isso aconteça, eles precisam saber por que qualquer 
módulo de treinamento remoto é importante, como o conteúdo que eles 
aprenderão se encaixará em suas funções e quais recursos de treinamento 
on-line podem ajudá-los a preencher lacunas pessoais e profissionais.

Desenvolvimento de habilidades para
funcionários remotos

76% MASTERY

76% MASTERY

Em seguida, eles precisam saber como usar tecnologias remotas. 
Quer estejamos falando sobre o LMS (do inglês Learning Management System, 
Ambiente Virtual de Aprendizagem) que eles usam há anos ou sobre uma nova 
ferramenta de conferência virtual, ter alguns tutoriais sobre como usar 
determinadas ferramentas ou softwares é o caminho certo a seguir.
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3   https://www.who.int/news-room/detail/23-04-2020-who-reports-fivefold-increase-in-cyber-attacks-urges-vigilance

Outra habilidade importante que os funcionários remotos precisam ter está 
relacionada à segurança cibernética. Os ataques cibernéticos aumentaram 
cinco vezes desde o início da pandemia3, e empresas de todos os portes foram 
afetadas. Na maioria das vezes, o erro humano é um fator importante para 
permitir que esses ataques aconteçam. Considerando o número de dispositivos 
pessoais usados pelos funcionários para trabalhar, todos devem ser treinados 
em práticas recomendadas de segurança cibernética. 

Em seguida, vem o uso adequado de recursos, com foco especial na gestão 
eficaz do tempo. Funcionários remotos devem ser capazes de manter uma 
programação regular de suas atividades, priorizar e organizar suas tarefas para 
cumprir prazos e, geralmente, ser disciplinados para superar a procrastinação.
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Funcionários remotos precisam estar cientes da falta de supervisão direta e ser 
automotivados e orientados a tarefas, abertos a novos desafios e oportunidades, 
prontos para evitar, identificar e resolver quaisquer problemas que possam surgir 
durante o trabalho em casa, incluindo a resolução de problemas básicos de hardware.

Mesmo que todos estejam trabalhando em qualquer lugar, exceto no escritório, os 
funcionários remotos ainda precisam se comunicar e colaborar efetivamente. 
Felizmente, existem muitas ferramentas on-line disponíveis que oferecem suporte 
para a comunicação em um ambiente virtual, como videoconferências, que incluem 
as tão necessárias dicas visuais e não verbais que servem como base para 
grandes conversas.

Mudanças são sempre um grande fator de estresse, e as pessoas devem ter 
espaço e liberdade para processar as informações à sua maneira. Hoje em dia, 
a empatia é mais importante do que nunca, e os funcionários remotos devem ser 
ensinados a lidar com todas as interações com consideração e compreensão.

Por último, mas não menos importante, as pessoas que trabalham 
remotamente devem aprender a administrar seus ambientes de trabalho. 
Uma sala dedicada, o mesmo local da mesa de jantar, determinados horários 
do dia reservados para o trabalho em vez do tempo pessoal ou em família são 
apenas alguns exemplos.

Para muitas pessoas, a mudança para o trabalho em casa foi repentina e bastante 
turbulenta. Dominar as habilidades básicas e interpessoais acima por meio de 
oportunidades de treinamento contínuo pode de fato melhorar toda a experiência.
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Liderar uma equipe virtual vem com seu próprio conjunto de desafios 
e, portanto, os líderes precisam de sua parcela de treinamento e suporte para 
desenvolver as habilidades necessárias para navegar pelos diversos cenários. 
Aqui estão algumas habilidades que devem ser incluídos em qualquer programa 
de desenvolvimento de liderança:

Quando as interações face a face não são mais o padrão, é crucial que os líderes 
ou gerentes remotos definam claramente as funções certas da equipe 
e administrem os relacionamentos entre os membros da equipe. O estresse 
afeta a todos e, embora a mudança repentina para um ambiente de trabalho 
on-line seja certamente estressante, os líderes de equipes ainda podem mediar 
muitos problemas.

Como muitas pessoas compartilham o espaço de trabalho com o cônjuge, 
companheiro/a, filhos, outros membros da família ou colegas de quarto, 
pode ser impossível para elas manter um horário de trabalho padrão de oito 
horas e cinco dias da semana. É por isso que os líderes de equipes virtuais 
precisam concentrar-se mais em metas do que em tempo de trabalho e criar 
estratégias para atingir esse equilíbrio entre tempo e resultados.

Desenvolvimento de habilidades para
líderes remotos

Com toda a comunicação acontecendo on-line, os líderes de equipes precisam 
assumir a responsabilidade de facilitar reuniões virtuais de maneira efetiva. 
Eles precisam ser claros sobre a regularidade de algumas reuniões, definir o 
procedimento para reuniões improvisadas, estabelecer encontros individuais ou 
sessões de brainstorming em grupo e também definir as diretrizes sobre 
métodos e canais de comunicação para os diversos tipos de reuniões.

É inevitável que as pessoas reajam de maneira diferente em ambientes virtuais. 
Algumas podem fazer a transição sem problemas, outras não se sentem 
à vontade em estar na frente da câmera o dia todo, outras podem até mesmo ter 
dificuldades em diferenciar entre o tempo de trabalho e o tempo livre quando 
usam os mesmos aplicativos constantemente. Portanto, os líderes precisam 
construir uma equipe dinâmica melhor, equilibrando os comportamentos 
on-line hiperativos e passivos dos funcionários.
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O feedback é tão importante quanto a instrução ou o tempo de trabalho. 
É realmente necessário que os líderes de equipes forneçam feedback frequente 
e específico aos funcionários remotos, adaptado a cada indivíduo e de diversas 
maneiras (chats on-line, gravações de áudio ou até mesmo vídeos). 
Dessa forma, as pessoas podem melhorar o desempenho e atingir suas metas.

Embora a tecnologia faça maravilhas em termos de eficiência e melhor 
produtividade, ela também afeta o estado mental das pessoas. Para que as 
equipes continuem a funcionar bem como unidades, os líderes devem aprender 
a melhor apoiar e mentorar habilidades interpessoais, como empatia, agilidade 
ou resiliência.

Os líderes virtuais também precisam se adaptar às realidades da integração 
de novos funcionários remotamente. Por exemplo, eles devem ser treinados 
sobre como integrar apresentações claras entre o novo funcionário e as equipes 
existentes, configurar canais de comunicação remota convenientes e estruturados 
e estabelecer metas de integração bem-definidas. 

Finalmente, o esforço de construir uma cultura de trabalho remoto recai sobre 
os ombros dos líderes. A mudança cultural é um processo longo e complexo. 
Porém, com a atitude certa, a visão certa e o suporte certo, os líderes de equipes 
virtuais podem alcançá-la com o tempo.

Não é segredo que ser um líder no ambiente organizacional dinâmico de hoje é 
um desafio maior do que nunca. Os especialistas de aprendizagem e 
desenvolvimento precisam ficar de olho em todas as mudanças e conceber 
programas de desenvolvimento de habilidades não apenas para os funcionários, 
mas também para seus líderes.
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O trabalho remoto e o desenvolvimento de habilidades não podem acontecer 
sem tecnologia. Em organizações dispersas, cada funcionário deve ser capaz de 
colaborar com seus colegas ou de trabalhar independentemente, dependendo das 
circunstâncias. Veja a seguir quatro tipos de ferramentas on-line indispensáveis que 
possibilitam o trabalho remoto e o desenvolvimento de talentos:

Em primeiro lugar, existem ferramentas de colaboração e gestão de projetos. 
Sem elas, as organizações remotas funcionariam no escuro. Elas simplificam os 
processos de trabalho, mantêm as pessoas no caminho certo e até mesmo 
aumentam a produtividade.

As ferramentas necessárias

Provedores de conteúdo de e-learning podem ajudar no desenvolvimento de 
recursos de treinamento on-line sob demanda para funcionários remotos. Esses 
serviços podem oferecer conteúdo de treinamento on-line pré-construído ou 
recursos personalizados, permitindo que os especialistas de aprendizagem e 
desenvolvimento forneçam o conteúdo mais relevante possível para os alunos.

Existem muitas opções em termos de todos esses tipos de ferramentas on-line, 
mas sempre há a possibilidade de integrá-las diretamente em um LMS, que é a 
solução de treinamento e desenvolvimento mais abrangente para forças de 
trabalho remotas

Uma ferramenta de videoconferência é indispensável quando a interação face 
a face é preferível. Desde receber novos membros da equipe ou introduzir novos 
projetos, dar feedback ou simplesmente discutir tarefas específicas, o uso 
regular de videoconferências permite uma comunicação mais direta dentro 
de equipes remotas.

CREATE ACCOUNT

User Name

Email City

Address Phone Number

First Name Last Name

76% MASTERY

76% MASTERY
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Os escritórios domésticos serão cada vez mais populares no futuro, e o número de 
funcionários remotos só aumentará. Embora a logística para a execução eficiente 
das tarefas tenha começado a entrar em ação, os gerentes de empresas e 
especialistas em aprendizagem e desenvolvimento precisam se concentrar em um 
aspecto muito importante: de que forma as pessoas continuarão a aprender e se 
desenvolver profissionalmente.

Quando a equipe está espalhada por diferentes locais e os funcionários têm sua 
própria rotina de trabalho, há a necessidade de mitigar todas essas diferenças e 
garantir a aprendizagem contínua para todos. Um LMS corporativo é capaz de 
superar todos os obstáculos logísticos e transformá-los em oportunidades concretas.

O LMS é o componente essencial de todo o programa de desenvolvimento de 
habilidades on-line, atuando tanto como a base, incorporando todos os módulos 
de treinamento, quanto como o motor, fornecendo o ambiente no qual os alunos 
podem acessar esses módulos e sugerir vários tópicos com base no currículo e 
nos interesses pessoais.

Tirando o máximo proveito de um LMS

A escolha do LMS certo será fundamental para o sucesso de todas as 
iniciativas remotas de aprendizagem e desenvolvimento. Veja a seguir alguns 
recursos do LMS que contribuem com o desenvolvimento de habilidades dos 
funcionários remotos:

• Um ambiente de uso simples e facilmente pesquisável, no qual as pessoas 
  podem encontrar informações e recursos sempre que necessário 
• Um espaço colaborativo em que os funcionários podem compartilhar suas 
  experiências e aprender uns com os outros;
• Um sistema que oferece ótimas opções para adaptar um programa de 
  integração ou de treinamento contínuo a qualquer necessidade;
• Um sistema que permite aos profissionais de aprendizagem e desenvolvimen
  to fazer o upload de módulos prontos, bem como adicionar conteúdo atualiza
  do ou personalizado quando considerado necessário
• Um espaço em que é fácil ter pesquisas e questionários regulares para 
  avaliar no que as pessoas estão interessadas e quais habilidades elas 
  precisam melhorar;
• Uma plataforma acessível em qualquer tipo de dispositivo e a qualquer momento;
• Um conjunto abrangente de recursos que ajudam a oferecer uma abordagem 
  personalizada à aprendizagem (incluindo, mas não se limitando a: 
  aprendiza gem adaptativa, acompanhamento e avaliação do progresso, 
  análises robustas e relatórios).

O LMS corporativo deixou de ser simplesmente uma ferramenta útil para 
gerenciar a aprendizagem organizacional e se tornou uma mercadoria 
corporativa essencial. No contexto do trabalho remoto estendido, equipes 
globais e uma crescente necessidade de brevidade, flexibilidade e eficiência, ter 
um bom LMS fará toda a diferença entre as empresas que navegam pelas 
mudanças com sucesso e aquelas em constantes dificuldades.
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Projetar módulos de treinamento para funcionários remotos com o objetivo 
de manter suas habilidades refinadas e desenvolver novas competências não 
vem com um manual de instruções. Cada organização é diferente, cada aluno 
é diferente, e os profissionais de aprendizagem e desenvolvimento precisam 
equilibrar muitos detalhes ao criar cursos on-line que atendam às necessidades 
da força de trabalho remota de hoje.

O mais importante a ter sempre em mente ao adaptar qualquer atividade para 
treinamentos on-line é que a aprendizagem on-line não precisa acontecer ao 
mesmo tempo que o ensino on-line. Os designers de aprendizagem e 
desenvolvimento precisam evitar a tendência de fazer com que comportamentos e 
atividades pessoais se encaixem em um ambiente de aprendizagem remoto e 
adotar a mentalidade assíncrona. Trata-se de uma mudança fundamental do 
treinamento face a face ministrado por instrutor e é o que torna o processo de 
aprendizagem e desenvolvimento on-line tão incrível.

O ambiente de aprendizagem on-line oferece uma infinidade de oportunidades 
em termos de encontrar ou criar as melhores experiências. Designers 
instrucionais e instrutores on-line precisam ser curiosos e experimentais com 
ferramentas e estratégias que só podem acontecer on-line, como simulações, 
webinars, ebooks, workshops on-line e até mesmo realidade aumentada e 
realidade virtual.

Por último, mas não menos importante, os especialistas de aprendizagem e 
desenvolvimento devem manter as atividades rápidas (experimente o 
microlearning e pequenas avaliações), fáceis de manipular (um LMS é a melhor 
escolha), interativas (recursos multimídia fazem maravilhas) e divertidas 
(tempere com um pouco de humor e alguns elementos de gamificação).

Dicas finais para profissionais de
aprendizagem e desenvolvimento
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O trabalho remoto se transformou da noite para o dia de um privilégio ocasional 
em uma necessidade (aparentemente) permanente. Não podemos prever como 
será o mundo dos negócios daqui a alguns meses, mas o que é bastante certo é 
que a transformação digital, que já estava em andamento antes da crise global 
de saúde, ganhou um impulso enorme e não será revertida.

Como resultado, é importante desenvolver boas estratégias de treinamento digital e 
desenvolvimento de habilidades para funcionários e líderes de equipes remotas e 
preparar-se para um futuro muito próximo. Dessa forma, uma empresa não só 
sobreviverá, como também prosperará diante das adversidades.

Conclusão

Se você está procurando uma ferramenta para ajudar com o início dos 
seus programas on-line de treinamento e desenvolvimento 
de habilidades, experimente o CYPHER Learning, um ambiente virtual 
de aprendizagem para organizações corporativas com um conjunto 
abrangente de recursos que oferecem suporte a treinamentos 
remotos. CYPHER Learning fornece uma solução rápida para 
começar a usar o e-learning e configurar rapidamente um ambiente 
de treinamento on-line, além de fornecer todas as ferramentas e 
serviços essenciais de que as empresas precisam para migrar as 
atividades de treinamento ao ambiente on-line, ao mesmo tempo em 
que também as tornam mais envolventes e eficazes.
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