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A rápida digitalização tem enormes implicações 
em talentos. As organizações devem adotar uma 
abordagem mais ágil, proativa e criativa para 
recapacitar sua força de trabalho para o futuro.

As empresas precisam acompanhar os avanços 
tecnológicos rápidos e contínuos que afetam 
todas as facetas de seus negócios, incluindo sua 
abordagem de aprendizado. Isso levanta questões 
importantes sobre como as organizações lidam 
com o desenvolvimento das habilidades que os 
trabalhadores precisam para a era digital.

Os desafios de equipar a força de trabalho com 
habilidades apropriadas no momento certo não 
são novos. Porém, dada a velocidade e a escala 

da disrupção, as empresas devem ser cada vez 
mais ágeis e proativas no reconhecimento e 
desenvolvimento das habilidades certas para 
competir e permanecer relevantes. Diante de uma 
era de mudanças sem precedentes, a requalificação 
e o treinamento efetivos se tornarão cada vez mais 
críticos para a implementação bem-sucedida da 
estratégia. No entanto, as práticas de aprendizagem 
e desenvolvimento (A&D) de muitas organizações 
não mudaram significativamente na última 
década. Isso exige um repensar das práticas de 
aprendizagem, requerendo um sistema que é 
muito mais flexível e que reforça uma cultura de 
aprendizagem contínua.

APRENDIZAGEM MODERNA
PARA A ERA DIGITAL

Dada a velocidade e
a escala da disrupção, as 
empresas devem ser cada 
vez mais ágeis e proativas 
no reconhecimento e
desenvolvimento das 
habilidades certas para 
competir e permanecer
relevantes.
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Muitas empresas já estão respondendo à mais 
recente onda de tecnologia, automatizando 
muitos aspectos de seus negócios, desde a cadeia 
de suprimentos até as vendas. A tecnologia vem 
mudando as funções do trabalho desde a Revolução 
Industrial, mas a automação e a inteligência artificial 
(IA) alterarão drasticamente o ritmo da transformação 
da força de trabalho. As empresas precisarão que 
sua força de trabalho do futuro possuam um forte 
conhecimento técnico, para posições tais como 
engenheiros de dados, especialistas em robótica, 
desenvolvedores de software, especialistas em 
segurança cibernética e designers de experiência 
do usuário. Eles também terão que lidar com 
deficiências em funções que exigem inteligência 
cognitiva e emocional avançada, para trabalhos 
que exigem resolução de problemas, persuasão, 
liderança e gerenciamento de relacionamentos 
complexos.

Não existe uma fórmula definida para enfrentar esses 
desafios, mas estabelecer uma fonte contínua de 
talentos locais é um bom começo. Reimplementar e 
requalificar o talento existente tem sentido prático 
em muitos níveis. Além do resultado, a retenção 
de funcionários oferece melhor continuidade do 
negócio, preserva o conhecimento existente das 
atividades da empresa, dos clientes e do setor, e 
contribui para uma forte cultura empresarial. No 
entanto, muitos programas de aprendizagem e 
desenvolvimento existentes não foram desenhados 
com foco na agilidade. Então, como as empresas 
podem modernizar suas práticas de aprendizado 
para se preparar para a nova era?

TALENTOS LOCAIS PARA O
FUTURO DO TRABALHO

A tecnologia vem
mudando as funções
do trabalho desde a
Revolução Industrial,
mas a automação e a
inteligência artificial
(IA) alteraram
drasticamente o ritmo
da transformação da
força de trabalho.
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As mudanças no aprendizado devem estar em 
sintonia com os tempos de mudança, e as empresas 
precisam se afastar dos modelos tradicionais 
de A&D para adotar uma abordagem mais ágil, 
proativa e criativa. Muitas empresas começaram 
a tomar medidas para melhorar sua capacidade 
de equipar suas forças de trabalho existentes com 
novas habilidades. De acordo com a pesquisa da 
Mercer  “Tendências Globais de Talentos” de 2018, 
42% das empresas têm programas de requalificação 
focados em habilidades digitais, 40% estão 
aumentando o acesso ao aprendizado online e 38% 

estão implantando internamente cursos rápidos 
de habilidades. É um passo na direção certa, mas, 
em muitos casos, as práticas de aprendizado ainda 
são prescritivas e não promovem uma cultura de 
inovação. Apenas 50% das organizações têm uma 
cultura que incentiva os funcionários a se esforçarem, 
tentarem coisas novas e operarem fora de sua zona 
de conforto.

A L’Oréal reconheceu que suas futuras equipes de marketing precisarão de melhores dados, 
habilidades analíticas e técnicas para que sejam eficazes no gerenciamento das interações com 
os clientes. Por isso, a empresa implementou um plano de aprimoramento digital composto 
por dois módulos principais. O primeiro focado em marketing digital, incluindo mensagens 
personalizadas a clientes; o segundo foi mais amplo para fornecer melhoria digital geral. 
Mais de 14.000 funcionários se beneficiaram da fase inicial do programa, com uma taxa de 
conclusão de 90%.1

1. https://www.loreal.com/media/press-releases/2017/june/loreal-and-general-assembly-launch-digital-marketing- 
     level-one?Type=Commitments
     https://www.loreal-finance.com/en/annual-report-2016/digital-culture
     https://www.loreal-finance.com/en/annual-report-2017/digital

O PONTO IDEAL ENTRE O
APRENDIZADO DIRECIONADO PELO
EMPREGADOR E PELO EMPREGADO

PRECURSORA NA ERA DIGITAL

24



4

O desafio é direto: muitas empresas ainda seguem 
modelos tradicionais, onde o aprendizado é muitas 
vezes planejado e implementado de cima para baixo, 
com pouco espaço para os funcionários aprenderem 
novas habilidades fora desse currículo imediato. 
Não faz sentido pedir aos funcionários que sejam 
“criativos”, “flexíveis” e “inovadores” se suas opções 
para testar e adquirir novas habilidades forem 
inflexíveis e rígidas. 

Em contraste com o treinamento tradicional, a 
aprendizagem orientada pelos funcionários aproveita 
as motivações dos trabalhadores para desenvolver, 
progredir e adquirir novas habilidades. Portanto, a 
curiosidade e o impulso para o autodesenvolvimento 
precisam se tornar parte essencial do DNA 
organizacional. Os trabalhadores devem ter a 
flexibilidade e o incentivo para se envolver em 
aprendizados que possam estar fora dos requisitos de 
seu trabalho principal, por exemplo, fornecer à equipe 
de vendas a opção de aprender habilidades básicas de 
codificação.

Incentivar os funcionários a desenvolver um conjunto 
de habilidades mais amplo pode ajudá-los a conduzir 
novas abordagens de solução de problemas que, de 
outra forma, poderiam não alcançar no dia a dia de 
trabalho.

Para chegar onde querem ir, as empresas precisam 
adotar uma abordagem de Aprendizagem Moderna 
que combine treinamento orientado pelo empregador 
e pelo empregado. A Aprendizagem Moderna permite 
que as empresas recomendem cursos que achem 
que os trabalhadores precisarão, ainda que ofereça 
aos funcionários a liberdade de buscar treinamento 
que lhes interessa. Os funcionários podem priorizar 
seus requisitos de treinamento com base em uma 
combinação das demandas da organização e dos 
interesses pessoais, metas de carreira e ambições do 
indivíduo. É importante ressaltar que essa abordagem 
garante que as habilidades ensinadas e adquiridas 
estejam alinhadas com as demandas de negócios 
atuais e em evolução.

Mudanças na
aprendizagem devem
estar em sintonia com
os tempos de mudança,
e as empresas precisam 
se afastar dos modelos 
tradicionais de L&D 
para adotar uma 
abordagem mais ágil, 
proativa e criativa.
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O primeiro passo é conduzir uma análise completa 
das habilidades e capacidades que a organização 
precisará para cumprir seus objetivos estratégicos 
futuros, tendo em mente o potencial para uma 
disrupção rápida e abrangente no futuro. Lacunas 
exatas de habilidades serão difíceis de prever. 
Portanto, as empresas precisam estar preparadas 

para analisar os desafios e as oportunidades 
do amanhã para então mapear suas metas de 
aprendizado de acordo com as necessidades de 
negócios em mudança. As empresas também terão 
que tomar decisões difíceis sobre quais habilidades 
e capacidades desenvolver internamente e quais 
contratar ou redistribuir - e, em alguns casos, reduzir.

A Aprendizagem Moderna deve se adequar individualmente à organização e não há uma solução única 
disponível no mercado. Ela deve incorporar um mecanismo de feedback contínuo para acomodar ajustes 
constantes e adaptação às mudanças nas circunstâncias. Apresentamos quatro maneiras práticas pelas quais 
as empresas podem adotar uma abordagem moderna de aprendizado.

1. Identifique os principais requisitos para o futuro

O varejo tem sido atingido particularmente de maneira forte pela automação, e muitas lojas físicas estão lutando 
contra a tendência online, oferecendo experiências de compras interativas. A Sephora, por exemplo, introduziu 
um programa através do qual os caixas de nível inicial são elegíveis a treinamento gratuito para se tornarem 
consultores de beleza, por meio de cursos como Ciência da Sephora e o PhD em Skincare. Estes cursos são 
formatados para melhorar o nível de aconselhamento personalizado que os funcionários dão aos clientes. A REI 
Adventures, uma agência de viagens e varejista de equipamentos para atividades ao ar livre, possui programas 
em que os funcionários de suas lojas podem embarcar em viagens pelo mundo patrocinadas pela empresa; por 
sua vez, os funcionários ganham experiências que podem usar para interagir e engajar com os clientes na loja. No 
futuro, o treinamento básico de varejo pode incluir respostas detalhadas a perguntas do cliente sobre produtos, 
técnicas para gerenciar todo o relacionamento com clientes, treinamento em psicologia do consumidor e 
compreensão do comportamento de compra em diferentes canais de loja, como online e offline.2

2. http://mentalfloss.com/article/510347/12-secrets-sephora-employees

DESENHANDO O
FUTURO DA APRENDIZAGEM

NOVAS COMPETÊNCIAS NO VAREJO
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Estes são os princípios subjacentes da nova oferta de 
Aprendizagem Moderna. Embora o objetivo seja uma 
maior flexibilidade e equilíbrio entre o aprendizado 
direcionado pelo empregador e pelo empregado, 
haverá várias questões-chave sobre estrutura, 
conteúdo e entrega. Como muitos funcionários já 
estão sobrecarregados, os gerentes devem buscar 
informações de colegas em relação aos aspectos 
práticos e às responsabilidades existentes dos 
trabalhadores. As organizações precisarão considerar 
vários fatores.

Como equilibramos a aprendizagem orientada 
pelo empregador e pelo empregado? Em linhas 
gerais, uma abordagem de Aprendizagem Moderna 
deveria implementar o aprendizado conduzido pelo 
empregador na medida necessária para acomodar a 
qualificação de trabalhadores para as necessidades 
do negócio. Isso deveria ser complementado por uma 
gama de conteúdos de aprendizagem discricionários 
para fornecer flexibilidade aos funcionários para 
ampliar suas qualificações em outras áreas de sua 
escolha. Essa combinação irá variar e precisará ser 
monitorada regularmente.

Quais mecanismos de entrega deveriam ser 
priorizados? As organizações normalmente 
empregam uma variedade de métodos de 
entrega (como online, pessoal e no trabalho) para 
diferentes propósitos, mas as opções disponíveis 
para o aprendizado discricionário e selecionado 
pelo empregado são geralmente limitadas. Pode 
ser necessário rever as preferências existentes 
para fornecer mais variedade para o aprendizado 
orientado pelo funcionário. A parceria com 
provedores externos é uma excelente maneira 
de ampliar a base de conteúdo e os canais de 
distribuição.

Devemos construir nosso próprio conteúdo ou fonte 
de conteúdo de provedores externos? As alianças 
de aprendizagem podem ser uma forma eficaz de 
obter conteúdo de A&D e, ao mesmo tempo, reduzir 
os gastos com recursos internos. A parceria com 
provedores permite que uma organização faça bom 
uso do conteúdo existente, do desenho do programa 
e do credenciamento externo. A escolha dependerá 
do tamanho e da maturidade da oferta de A&D 
existente e do modelo operacional da organização.

2. Estabeleça os princípios fundamentais para o futuro da aprendizagem

A iniciativa de pesquisa e desenvolvimento da Wipro mostra o equilíbrio entre o aprendizado orientado 
pelo empregador e pelo empregado na prática. Em resposta a um ambiente em mudança, a Wipro 
lançou um programa de treinamento projetado para multi-habilitar a sua força de trabalho técnica. 
Por meio de uma biblioteca com mais de 1.850 cursos online, o programa incentivou os funcionários 
a não apenas aprofundar seu conhecimento nos campos técnicos principais, mas também a testar as 
novas habilidades vinculadas às suas próprias aspirações de carreira. Como mais um incentivo, a Wipro 
introduziu um sistema de pontos de crédito vinculados à participação.3

3. https://www.businessroundtable.org/sites/default/files/Wipro.2017SkillsGap.Final_.pdf

MÚLTIPLAS HABILIDADES PARA A ERA DIGITAL
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Ao projetar o conteúdo da nova plataforma, é 
vital não apenas garantir que os programas sejam 
relevantes para as necessidades daqueles que os 
utilizam, mas também demonstrar ativamente que 
são relevantes para as metas da organização e para 
o trabalho do dia-a-dia. Isso significa incluir muitas 
oportunidades experimentais, que os funcionários 
podem aplicar em suas situações de trabalho 
cotidianas, como simular cenários da vida real. 
Os provedores devem intercalar demonstrações 
práticas, exercícios e tarefas em todo o currículo, 
usando técnicas como incentivos e ensino para 
incentivar a aprendizagem sustentável em todo o 
programa.

Nem todo o conteúdo precisa ser novo ou 
desenvolvido internamente. A parceria com 
provedores profissionais de A&D, como o edX (que 
oferece cursos abertos online) ou a General Assembly 
(uma organização de educação com fins lucrativos), 
pode ser uma maneira eficaz de fornecer conteúdo e 
estruturar a plataforma. Isso oferece uma abordagem 
mais ágil, garantindo que o conteúdo permaneça 
atualizado e contemporâneo, e que as empresas 
possam acessar as mais recentes ferramentas e 
tecnologias analíticas.

3. Modernize o conteúdo

A DBS tomou o caminho de desenvolvimento de parcerias ao criar seu programa de treinamento de habilidades digitais. 
Estabeleceu uma parceria com a Workforce Singapore para criar um programa projetado para ajudar sua força de trabalho 
a se adaptar à transformação digital que ocorre no setor financeiro e apoiar a visão de tornar Singapura um Centro 
Financeiro Inteligente. A nova plataforma fornece conteúdo por meio de uma ampla variedade de canais e parceiros de 
aprendizagem, offline e online, incluindo pequenos e-learnings, sabáticos remunerados e bolsas de estudo. A plataforma 
também usa IA para fazer recomendações de cursos personalizados para os participantes do programa.4

4. https://www.humanresourcesonline.net/case-study-dbs-bank-can-fill-26-vacancies-via-internal-transfers/
https://www.humanresourcesonline.net/how-dbs-is-readying-10000-staff-in-singapore-for-smart-nation-skillsets/
https://www.dbs.com/newsroom/DBS_to_invest_SGD20_million_over_five_years_to_transform_employees_into_
digital_workforce_
in_support_of_Singapores_aim_to_be_smart_financial_centre

PARCERIAS EFICAZES DE CONTEÚDO
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Para muitos, mudar para uma abordagem de 
Aprendizagem Moderna representa uma grande 
mudança, mas que se parece melhor adaptada 
às necessidades da organização e da força de 
trabalho. No entanto, com qualquer mudança 
cultural importante, não há garantia de adesão dos 
funcionários. As experiências muitas vezes moldam 
as atitudes atuais; padrões de comportamento 
transformadores e mindset de longo prazo 
não acontecerão da noite para o dia. Um passo 
importante é dar aos funcionários suporte adequado 

para entender completamente a nova abordagem 
de aprendizado, como isso se ajusta aos objetivos 
organizacionais e, de forma crítica, como isso 
os beneficiará pessoalmente. É vital comunicar 
com clareza e gerar entusiasmo com as novas 
oportunidades, por exemplo, divulgando, desde 
o início e regularmente, histórias de sucesso. 
Essa abordagem de comunicação garante que os 
funcionários testemunhem exemplos positivos 
tangíveis, à medida que aprendem a ter mais controle 
sobre o que e como eles aprendem.

A transformação digital não se refere apenas à 
mudança de tecnologia, mas também à mudança 
de pessoas. A maneira como uma empresa molda, 
requalifica e reorganiza seus funcionários terá um 
papel fundamental em sua capacidade de se adaptar 

ao futuro do trabalho. A abordagem adotada para o 
desenvolvimento de capacidades em Aprendizagem 
Moderna assegura que a esponsividade se torne 
inerente e, quando feita corretamente, uma fonte de 
vantagem competitiva.

4. Ganhe o coração e a mente dos funcionários:

O Google lançou uma nova abordagem ao seu ambiente de aprendizado implementando 
os princípios de aprendizado empregado-para-empregado. O programa, chamado Googler 
para Googler, coloca funcionários de todos os departamentos em funções de ensino. 
Inclui um currículo básico, bem como módulos que os próprios funcionários iniciam e 
projetam. Dar aos funcionários funções de professores faz com que o aprendizado seja 
parte da maneira como os funcionários do Google trabalham juntos, ao invés de algo que 
eles devem fazer. Facilita um maior envolvimento dos funcionários nas oportunidades de 
aprendizado oferecidas.5

5. https://www.fastcompany.com/3007369/heres-google-perk-any-company-can-imitate-employee-employee-learning

ALUNOS TORNANDO-SE PROFESSORES

A PALAVRA FINAL
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Em nossa série Força de Trabalho para o Fututo (Workforce For the Future), Oliver Wyman e Mercer unem forças para ajudar as 
organizações a preparar suas forças de trabalho para a era digital.

ENTREGANDO A FORÇA 
DE TRABALHO PARA O 
FUTURO

A tecnologia digital está 
disruptando setores inteiros 
e mudando a forma como as 
empresas fazem negócios em 
todos os estágios da cadeia de 
valor. Esse relatório fornece 
um guia para os líderes de 
negócios moldarem sua força 
de trabalho futura.

TALENTO DE FONTE 
ABERTA

Construir um canal de 
talentos para a era digital 
coloca a colaboração, o 
compartilhamento e a 
construção de comunidades 
acima do acesso exclusivo - 
um conceito que chamamos 
de “talento de fonte aberta.”

ENGAJANDO A FORÇA 
DE TRABALHO NA 
TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL

Em colaboração com 
Thomas Kochan, professor 
de administração, trabalho 
e emprego do MIT, esse 
relatório examina o processo 
de transformação digital para 
melhorar as operações, a 
produtividade e a experiência 
do cliente.

AS AMEAÇAS GÊMEAS 
DO ENVELHECIMENTO E 
DA AUTOMAÇÃO

Esse relatório examina 
e quantifica os riscos do 
envelhecimento rápido da 
sociedade e da suscetibilidade 
dos trabalhadores mais velhos 
à automação em quinze 
grandes mercados.

PUBLICAÇÕES RECENTES
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