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A capacidade de sustentar uma agenda abrangente 
de Aprendizagem Moderna requer uma combinação 
de comunicação, mudança adaptativa e 
responsabilidade do empregado.

A rápida digitalização tem enormes implicações em 
talentos. À medida que os benefícios da tecnologia 
se tornam mais amplamente disponíveis, isso levanta 
questões importantes sobre como as organizações 
podem se equipar com as habilidades essenciais 
para o futuro do trabalho. O crescimento de seu 
próprio talento em casa traz benefícios claros - custo, 
preservação de conhecimento valioso, continuidade 
do negócio e fortalecimento da cultura. Mas os 
tempos de mudança também exigem repensar 
significativamente as práticas de aprendizagem; na 
realidade, muitos programas de aprendizagem das 
empresas não mudaram muito na última década.

Em “Aprendizadagem Moderna para a Era Digital”, 
examinamos o ponto ideal entre o aprendizado 
tradicional orientado pelo empregador e o pelo 
empregado quando os elementos de cada um 
são combinados. Analisamos maneiras práticas 
pelas quais as empresas poderiam redesenhar sua 
abordagem de Aprendizagem Moderna para serem 
mais ágeis, proativas e criativas. No entanto, com 
qualquer mudança cultural importante, não há 
garantia de adesão dos funcionários. Experiências 
passadas muitas vezes moldam as atitudes atuais, 
e a transformação de padrões de comportamento 
e mentalidades estabelecidas há muito tempo não 
acontecerá da noite para o dia. Para aproveitar 
o comprometimento total e contínuo dos 
trabalhadores, as organizações precisam tomar várias 
medidas importantes para garantir uma agenda de 
Aprendizagem Moderna duradoura e sustentável, 
incluindo comunicação, mudança adaptativa e 
responsabilidade do empregado.
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Os funcionários só
serão receptivos a
novas abordagens
de aprendizado se
entenderem como
a estratégia geral
do negócio os afeta
pessoalmente
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Para ter sucesso, grandes mudanças no aprendizado 
exigirão comunicação atraente para os funcionários. 
Os funcionários só serão receptivos a novas 
abordagens de aprendizado se entenderem como a 
estratégia geral do negócio os afeta pessoalmente 
como indivíduos. As empresas devem equilibrar o 
desejo de recomendar cursos (os que eles acham 
que ajudarão os trabalhadores a se adaptarem a 
mercados em mudança) com a visão de oferecer 
aos funcionários liberdade suficiente para buscar o 
treinamento de acordo com seus interesses pessoais, 
objetivos de carreira e ambições.

O feedback contínuo e aberto para moldar o 
conteúdo da plataforma deveria ser incentivado 
assim que as empresas começarem a desenhar sua 
abordagem de Aprendizagem Moderna. Isso deveria 
incluir oportunidades de teste dos novos programas 
antes do lançamento, através de sessões práticas e 
demonstrações, e incorporar melhorias sugeridas no 
desenvolvimento e implantação do programa.

Como em qualquer mudança, as organizações 
devem fazer todos os esforços para garantir que as 
comunicações sejam personalizadas e adaptadas 
aos públicos corretos, envolvendo influenciadores 
diretos, como gerentes ou líderes de negócios. 
Comunicações gerais e amplas não são apenas 
impessoais, mas também minam a natureza radical 
do redesenho, associando-o a abordagens passadas 
e bem desgastadas.

A plataforma Brilliant Learning da GE é uma iniciativa interna lançada para treinar os funcionários da GE sobre 
os quatro pilares de sua moderna estratégia Brilliant Factory: fabricação enxuta, avançada, aditiva e digital. O 
programa Brilliant Learning foi desenhado e comunicado dentro do contexto de seu objetivo mais amplo de 
transformar as fábricas da GE em novos métodos de fabricação, visando 150.000 funcionários globais da cadeia 
de suprimentos.1

1. https://www.ge.com/reports/schools-ges-new-brilliant-learning-program-will-train-workers-jobs-future/
     https://www.businesswire.com/news/home/20170330005648/en/GE-Launches-Brilliant-Skills-Curriculum-Train-Workers

PROMOVENDO A APREDIZAGEM
MODERNA PARA A FORÇA 
DE TRABALHO

APRENDIZAGEM BRILHANTE PARA FÁBRICAS BRILHANTES
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Muitos dos benefícios da mundança para uma 
abordagem de Aprendizagem Moderna podem 
parecer intangíveis - como ajudar a organização a se 
tornar mais flexível e receptiva à mudança. Trata- se 
tanto de mudar a cultura da organização quanto de 
produzir benefícios diretos. Portanto, sempre que 
possível, há um valor significativo no monitoramento 
e no relatório dos principais indicadores de 
desempenho (KPIs) vinculados aos objetivos 
organizacionais. Como exemplo, o aprendizado de 
KPIs pode ser vinculado diretamente a melhorias 
na qualidade da linha de produção, ao aumento de 
vendas ou a mudanças nos níveis de satisfação do 
cliente. Outros KPIs podem incluir a medição da 
conclusão de planos de desenvolvimento pessoal 
pela equipe e a proporção de funcionários que estão 
envolvidos com diferentes aspectos da plataforma 
regularmente.

Essas medidas podem ajudar a fornecer evidências 
concretas do valor gerado pela Aprendizagem 
Moderna. Para facilitar isso, as organizações devem 
criar sistemas de rastreamento na plataforma para 
monitorar o desempenho e a satisfação do usuário 
em relação ao programa. Isso, por sua vez, fornecerá 
oportunidades para otimizar a oferta ao longo do 
tempo.

SUSTENTANDO A 
               APRENDIZAGEM MODERNA

Trata-se tanto de
mudar a cultura da
organização quanto
de produzir benefícios
diretos.
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A aprendizagem sempre ficará em segundo plano 
em qualquer organização ocupada, a menos que 
seja devidamente incentivada e acomodada. Para 
superar as barreiras potenciais à aprendizagem, as 
organizações devem integrar a nova plataforma de 
aprendizagem aos sistemas existentes de gestão 
de desempenho e de talentos para garantir que a 
aprendizagem seja monitorada e incentivada.

1. Assegurando a responsabilidade do 
funcionário

Os funcionários precisam ter uma conexão direta 
com as metas organizacionais incorporadas no 
programa de aprendizagem. Isso exige que eles 
tenham metas personalizadas e KPIs diretamente 
conectados à aprendizagem e ao desenvolvimento 
de habilidades. Alcançar seus objetivos e KPIs deveria 
ser uma parte explícita de sua classificação de 
desempenho.

O varejo tem sido atingido particularmente de maneira forte pela automação, e muitas lojas físicas estão lutando. A 
atual estratégia de negócios da AT&T envolve uma mudança para o software como serviço (SaaS), afastando-se de 
sua base tradicional em sistemas de telecomunicações, resultando em uma reciclagem de sua força de trabalho para 
atender às novas demandas técnicas. Como parte dessa nova estratégia de treinamento, a AT&T reestruturou suas 
métricas de desempenho para “reconhecer o valor de mercado dos empregos” e reconhecer como os indivíduos 
contribuem para o seu negócio. Isso se reflete agora em uma recompensa financeira maior para funcionários que se 
tornam proficientes em habilidades como segurança cibernética, ciência da computação e ciência de dados.2

2. https://hbr.org/2016/10/atts-talent-overhaul

INTEGRANDO A APRENDIZAGEM
MODERNA À GESTÃO DE
DESEMPENHO E DE TALENTOS

O VALOR DE MERCADO DOS EMPREGOS
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Nem todos os funcionários têm fome de aprender ou 
sentem que não têm tempo suficiente para realizar 
programas de treinamento. Alguns entendem ser 
uma tarefa adicional que é secundária às principais 
tarefas de seu papel. Uma maneira de superar essa 
barreira é reservar uma hora por semana de seu 
tempo para aprender. O funcionário pode usar 
esse período para se envolver em programas de 
aprendizado da organização.

Isso sinaliza aos funcionários que a Aprendizagem 
Moderna proporciona a eles uma nova liberdade 
na definição de sua agenda de aprendizagem. Eles 
podem integrá-la dentro de sua semana de trabalho 
e permite que adaptem significativamente seu 
aprendizado às suas próprias necessidades e agenda.

2. Agenda para aprendizagem e desenvolvimento

O Banco DBS adotou uma abordagem radical ao aprendizado e desenvolvimento. Ele criou um orçamento que 
oferece aos funcionários a oportunidade de receber licenças sabáticas pagas para aprimorar suas habilidades 
em áreas consideradas relevantes para a organização, como o gerenciamento de dados e análises digitais, o 
design thinking e a automação. Os funcionários podem usar esse orçamento para aceitar bolsas de estudo, 
trabalhar no desenvolvimento de protótipos ou até iniciar um negócio. Como parte dessa abordagem, o DBS 
aloca uma quantidade de tempo para que os funcionários se concentrem principalmente no aprendizado. Isso 
garante que os funcionários considerem a aprendizagem tão importante quanto suas tarefas diárias.3

3. 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_wor
kforce_ in_support_of_Singapores_aim_to_be_smart_financial_centre

O CASO PARA OS SABÁTICOS PAGOS
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Para muitos, o objetivo de se tornar uma Organização 
de Aprendizagem se mostrou elusivo. No entanto, 
em face da digitalização e da disrupção contínua do 
mercado, quase todas as organizações enfrentam 
uma demanda imediata para se tornar mais ágil 
e flexível. Fazer isso requer novas habilidades e 
capacidades, novas mentalidades e mudanças 
culturais.

É muito fácil para as organizações causar impacto 
com mudanças ambiciosas, apenas para voltar a 
hábitos antigos mais tarde. A abordagem flexível da 
Aprendizagem Moderna é projetada para enfrentar 

tais desafios. Dê aos funcionários mais controle sobre 
o que e como eles aprendem, mas, ao mesmo tempo, 
vincule seu aprendizado diretamente aos objetivos 
organizacionais. Isso pode não apenas fornecer 
um nível completamente novo de energia para o 
aprendizado e o desenvolvimento, mas também 
facilitar uma nova dimensão para a flexibilidade na 
aprendizagem.

Implementar a Aprendizagem Moderna da maneira 
certa é tão importante quanto seu desenho - e um 
aspecto que não pode e não deve ser negligenciado.

A PALAVRA FINAL
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Diante da digitalização 
e da disrupção contínua
do mercado, quase 
todas as organizações 
enfrentam uma 
demanda imediata 
para se tornarem mais 
ágeis e flexíveis. Fazer 
isso requer novas 
habilidades e capacidades, 
novos mindsets e 
mudanças culturais.
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