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Este White Paper aborda sobre o 
problema das lacunas de habilidades 
existentes entre o que os alunos 
aprendem nas instituições de ensino 
superior e as habilidades que eles 
precisam adquirir no mundo profissional.
 
Nosso objetivo é compreender como e por 
que existem essas lacunas de habilidades 
e propor maneiras de as solucionarem.

Resumo
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 Introdução  Introdução

De acordo com Josh Bersin, fundador da 
Bersin by Deloitte, enquanto 72% dos 
diretores de universidades  acreditam 
que seus formandos estão qualificados para 
o primeiro emprego, apenas  42% dos 
empregadores concordam com eles.

Dois elementos explicam isso:
 ● As habilidades necessárias para o 
mundo profissional evolui rapidamente 
 

 ● O ensino superior não está adaptado 
para esta rápida evolução 
 
Então nós fizemos a nossa investigação

"Nós não temos uma crise 
de empregos no mundo, 
nós temos uma crise de 
habilidades."
Josh Bersin

https://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growing-gap-between-what-business-needs-and-what-education-provides/#718d1462614d
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O que é uma  
lacuna de habilidades?1.
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O

 que é um
a lacuna de habilidades?

Com mudanças rápidas e notórias na organização e estrutura 
do trabalho, estudos indicam que tanto os trabalhadores 
quanto os empregadores estão cada vez mais preocupados 
com a lacuna de Habilidades (Skill Gap).  

Uma lacuna de habilidades é geralmente definida sendo 
a diferença entre as habilidades necessárias para uma 
função e as habilidades que os funcionários realmente 
possuem.  
 

Normalmente, um funcionário é recrutado por uma empresa 
para suprir uma necessidade e atingir os seus objetivos. 
Assim, as empresas contratam pessoas com o conjunto de 
habilidades pertinentes para essa função. 

No entanto, é frequente os funcionários não possuírem 
conhecimentos e formações específicas, o que cria essa 
lacuna de habilidades. Isso impede que o funcionário 
execute adequadamente a atribuição a ele designada. . 

A escassez de competências coloca em risco o crescimento e 
o nível de concorrência da empresa. 

As organizações não são as únicas a sentir as consequências 
da lacuna de habilidades. Comunidades, estados, regiões 
e países inteiros pagam um alto preço quando não 
conseguem encontrar ou equipar funcionários com as 
habilidades necessárias para trabalhos essenciais.

O que as organizações, os programas de treinamentos, 
os funcionários e o sistema educacional 
podem fazer para eliminar essa lacuna?

https://about.udemy.com/press-releases/new-global-udemy-report-finds-workers-increasingly-aware-of-the-skills-gap-yet-optimistic-about-the-future/
https://about.udemy.com/press-releases/new-global-udemy-report-finds-workers-increasingly-aware-of-the-skills-gap-yet-optimistic-about-the-future/
https://about.udemy.com/press-releases/new-global-udemy-report-finds-workers-increasingly-aware-of-the-skills-gap-yet-optimistic-about-the-future/


● 7

O que os 
empregadores 
precisam vs 
Habilidades dos 
graduados

2.
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"Todos os engenheiros dizem que 
você aprende 10% do que você 
precisa saber na escola; o restante 
você aprende no trabalho."
diz um ex-aluno graduado pela Universidade de British Columbia

Diante da concorrência global e comercial, as empresas (grandes e 
pequenas) devem se distinguir das demais... e isso é um desafio cada vez 
mais complexo. 

Assim, os empregadores precisam se adaptar rapidamente e impulsionar 
os seus negócios para alcançar um potencial tecnológico ideal. As 
repercussões são numerosas: mudanças estruturais, organizacionais, 
culturais, etc...  

As empresas devem, portanto, ser originais e adaptáveis, devem estar 
focadas em objetivos específicos e multiplicar testes e experimentos para 
encontrar os canais corretos de comunicação, os processos corretos, os 
mercados corretos. 

Mais do que apenas tecnologia, os empregadores precisam de pessoas com 
idéias e habilidades para acompanhar os mercados em constante mudança. 

Lembre-se, há 5 anos, a Uber era apenas uma pequena 
startup com uma «medíocre» tecnologia, olhe para o 
que o setor se tornou após a sua evolução.
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O problema é que as empresas têm negligenciado talentos 
digitais e gestão de talentos, preferindo contratar em renomadas 
instituições. De acordo com uma pesquisa da Growth Tribe, uma 
academia holandesa de crescimento, quase 50% das organizações 
estudadas disseram que não levaram o talento digital a sério.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo LinkedIn, o resultado 
é ainda pior, sendo que 54%  das empresas sofrem com a perda de 
vantagem competitiva devido à falta de talento nesse domínio.  

Enquanto as maiores empresas de tecnologia pararam de contratar 
baseando-se em um diploma, favorecendo suas habilidades,  as 
técnicas de contratação evoluíram: para o conhecimento geral, 
a criatividade e o domínio das bases, adaptação e habilidades 
técnicas mais precisas. 

Os resultados mostram que faltam habilidades ou experiência para 
os estudantes, o que lhes impedem de evoluir. 

Quais habilidades faltam para os alunos ao finalizarem 
as suas graduações (escola de negócios, escola de 
engenharia ou universidade)? Veja a seguir.

O
 que os em

pregadores precisam
 vs H

abilidades dos graduados

https://www.youtube.com/watch?v=ICYHm_IeahY
https://www.youtube.com/watch?v=ICYHm_IeahY
https://www.youtube.com/watch?v=ICYHm_IeahY
https://fr.slideshare.net/capgemini/close-the-digital-talent-gap
https://fr.slideshare.net/capgemini/close-the-digital-talent-gap
https://www.fastcompany.com/40565547/why-some-companies-are-dropping-degree-requirements-in-hiring
https://www.fastcompany.com/40565547/why-some-companies-are-dropping-degree-requirements-in-hiring


● 10

As Habilidades interpessoais pelos 
empregadores versus o que os alunos 
aprendem durante suas graduações
(de acordo com um estudo da  Growth Tribe) 

As habilidades mais 
solicitadas pelas empresas

O que o ensino superior 
oferece aos alunos

● Marketing de crescimento 

● Criação de conteúdo 

● Automação / AI

● Gerenciamento de campanhas 

● Gestão e marketing  
& blockchain 

● Teste A / B  

● Machine learning 

● CRO

● Analytics translation  

● Programação (Ruby/Perl/Python) 

 Não 

Sim 

 Não 

Sim 

 Não
 

Não 

Sim 

 Não 

 Não 

Sim

O
 que os em

pregadores precisam
 vs H

abilidades dos graduados

https://www.youtube.com/watch?v=ICYHm_IeahY
https://www.youtube.com/watch?v=ICYHm_IeahY


● 11

Habilidades interpessoais exigidas pelos 
empregadores versus o que os alunos podem 
aprender através do ensino superior
(de acordo com um estudo do  LinkedIn)

Habilidades interpessoais 
mais demandadas

O que o ensino superior 
oferece aos alunos

● Rápida adaptação 

● Trabaho em equipe 

● Criatividade 

● Experimentação 

● Gerenciamento de tempo 

● Pensamento crítico 

● Liderança 

● Vontade de aprender. 

● Resolução de problemas 

Não 

 Sim 

Sim 

Não 

Sim

Não 

Não 

Não 

Sim

https://www.youtube.com/watch?v=ICYHm_IeahY
https://news.linkedin.com/2018/1/in-demand-skills-2018
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O ensino superior 
está obsoleto. 
Por quê?

3.
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Três problemas associados ao ensino superior 
podem explicar esse atraso

O sistema de notas não 
ajuda os alunos a perseverar 
e aprender profundamente 
o que lhes interessa.

A organização da administração 
e do corpo docente não estão 
adaptados para mudanças 
rápidas e para experimentações. 
Os programas educacionais 
mudam muito devagar.

A pedagogia não é 
necessariamente o ponto forte dos 
professores do ensino superior.

"Algo que você 
aprendeu há um ano 
já pode ter evoluído 
e até mesmo já estar 
obsoleto."

1.
2.

3.
David Arnoux, fundador 
da Growth Tribe

O
 ensino superior está obsoleto. Por quê?
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Partie

O atual sistema de notas está adaptado 
principalmente para avaliações padronizadas, 
esse sistema não é representativo para as 
habilidades ou potencialidades dos alunos.
 

As notas hoje dão apenas um feedback 
baseado em vários critérios que não 
correspondem às necessidades dos 
empregadores, geralmente: "as lições foram 
aprendidas", "os estudantes entenderam os 
conceitos", "os alunos vieram para curso".  

Como as notas estão no centro do aprendizado 
da maioria dos alunos, elas não são capazes de 
aprender ou desenvolver habilidades. Ainda 
pior, foi provado que o sistema de pontuação 
levam os alunos a perdere o interesse em 
aprender e em seus projetos. 

A pontuação baseada em domínio ou 
baseada em competência é mais adequado 
para refletir a capacidade de usar o que foi 
aprendido em uma determinada situação.

De acordo com Al e Kohn, o sistema de notas utilizado hoje: 

● tende a diminuir o interesse dos alunos pelo que 
aprendem. 

● tende a criar uma preferência pela tarefa mais simples 
possível. 

● tende a reduzir a qualidade do 
pensamento crítico do aluno.

O sistema atual de 
pontuação é realmente 
um problema?

então…
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Uma estrutura não adaptada

As instituições de ensino não possuem estruturas adaptadas às necessidades 
de desenvolvimento de habilidades. Especialmente a estes níveis:

As grades mudam devagar demais 
Em média, os cursos se atualizam a cada três anos, enquanto novas 
tendências surgem a cada ano, especialmente em TI ou marketing.

Professores e Coordenação não são orientados por dados 
A tomada de decisão orientada por dados e Big Data, foi a 
principal tendência do ensino superior em 2018.
No entanto, nos dias atuais, a maioria das faculdades não 
utilizam essa orientação na melhoria do aprendizado, por falta 
de soluções existentes, falta de compreensão ou porque poucas 
pessoas lidam com esse tipo de transformação intensa.

A pesquisa ainda está muito ao centro das atenções 
Os professores que devem realizar constantes publicações estão sob muita 
pressão e a taxa de publicação continua crescendo. De acordo com Philip G 
Altbach e Hans de Wit, "reduzir o número de artigos acadêmicos e publicações 
de livros [...] eliminaria o enorme estresse de acadêmicos que estão preocupados 
com suas publicações ao invés de serviços de ensino e educação".

1.
2.

3.

https://www.forbes.com/sites/techonomy/2014/05/23/education-needs-to-change-as-fast-as-technology/#4f9014751ed2
http://collegewebeditor.com/blog/index.php/archives/2018/01/12/whats-next-in-2018-for-higher-ed-analytics/
http://collegewebeditor.com/blog/index.php/archives/2018/01/12/whats-next-in-2018-for-higher-ed-analytics/
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20180905095203579
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20180905095203579
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Existem outras fontes 
de aprendizado?4.
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Existem

 outros m
eios de aprendizado?

Aprendizagem pessoal / Aprendizagem on-line 
Uma revolução? Certamente para 5% dos alunos.

Aprendizagem on-line está na moda e essa tendência ainda está em ascensão.

Mais de 101 milhões de estudantes estão 
matriculados em MOOCs (Massive Open 
Online Courses) de acordo com a Central Class. 
Mais de 900 universidades têm seu próprio 
programa de e-learning, até mesmo Harvard. 
No entanto, enquanto as matrículas cresceram, 
a taxa de sucesso do aluno diminuiu (menos 
de 50%). A maioria dos alunos que falham 
nesses cursos são estudantes de graduação 
e enquanto mais avançados estão os 
alunos, mais bem-sucedidos eles são.

CLASSE CENTRAL

Crescimento de MOOCs
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https://www.class-central.com/report/mooc-stats-2018/
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O sucesso é bem mesclado, ainda mais quando olhamos para o aprendizado 
online aplicado em uma abordagem de Aprendizado Pessoal. A taxa média de 
sucesso de um MOOC, por exemplo no Coursera, é de cerca de 13%. 

De acordo com Robert Ubell, "as pessoas ficam estagnadas, olham ou lêem o 
conteúdo proposto por um minuto. Aqueles que completaram um MOOC são 
alunos concluintes com uma visão clara do que querem obter de um determinado 
curso, e muitos já possuem um curso superior". 

As "MOOCs startups" não entenderam que os cursos tradicionais estão se 
movendo para modelos de pedagogias mais ativas. Então, eles reproduziam o 
modelo de conferência tradicional, mas on-line. E, embora tenha um grande valor 
para pessoas já especializadas ou autodidata, não tem um impacto tão profundo 
quando pensamos no ensino superior global. 

É claro que o conteúdo dos MOOCs estão evoluindo e se tornando mais 
envolventes, mas ... "A educação on-line  complementa à educação superior 
tradicional", diz Keith Pond, diretor de certificação EOCCS (EFMD), "é muito útil 
em métodos de aprendizagem combinada, mas nem sempre por si só.".  

No que diz respeito a outros métodos de Aprendizagem Pessoal, 
em geral, este ainda é a melhor maneira para aprender coisas 
novas, porque você pode aplicar diretamente o que aprendeu 
em um livro sobre um projeto pessoal que você possui.
Esse método de aprendizagem funciona para apenas 5% das pessoas que o 
praticam. 

Disciplina, autodidata, planejamento, etc. são habilidades que inevitavelmente 
são necessárias dominar antes de embarcar no aprendizado pessoal.

Existem
 outros m

eios de aprendizado?

https://wp.nyu.edu/robertubell/2017/01/19/moocs-and-the-failure-of-innovators/
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Aprendendo no trabalho: O melhor... mas 
primeiro, é necessário ter sido contratado

Uma empresa com um programa de treinamento bem projetado 
é provavelmente a melhor maneira de adquirir habilidades gerais 
e sólidas, enquanto desfruta de uma excelente integração.

Esbarramos em dois problemas aqui. A primeira é que, para receber o 
treinamento, você deve primeiro ser contratado. De acordo com um estudo 
da Comissão Europeia, os empregadores esperam que os estudantes 
já possuam as habilidades necessárias para serem contratados. 

A segunda é que muitas empresas não constroem uma dinâmica 
de aprendizado efetiva para seus funcionários, porque não são 
suficientemente organizadas horizontalmente ou porque não oferecem 
flexibilidade de projeto a suas equipes internas, o que poderia facilitar e 
motivar a aprendizagem entre os próprios funcionários.  

Esta é uma oportunidade perdida sendo que, de acordo com 
uma pesquisa realizada pelo LinkedIn no local de trabalho, 94% 
dos funcionários ficariam mais tempo em suas empresas 
se elas investissem em aprendizado e treinamento. 

Existem
 outros m

eios de aprendizado?

http://Selon une étude de la Commission européenne,
http://Selon une étude de la Commission européenne,
https://news.linkedin.com/2018/2/linkedin-workplace-learning-report-2018
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Então, o que está 
acontecendo?
O ensino superior está lutando com seus valores 
e estruturas, assim como muitos outros canais de 
ensino. Digamos que o principal problema do ensino 
superior seja a sua lentidão em se adaptar. 

Ao inspirar-se no aprendizado on-line e no aprendizado 
no trabalho, é possível recriar um modelo proativo 
que promove a aprendizagem dos estudantes.
De qualquer forma, o ensino superior está longe de ser 
ignorado na busca pelo conhecimento. 

Um diploma ainda é muito importante para se ingressar 
no mercado de trabalho. Mais do que nunca, a experiência 
acadêmica é valiosa e proporciona um ambiente em que 
você pode aprender habilidades gerais, como explica 
Johnny Harris, jornalista e produtor de vídeos da Vox Media.

A lacuna de habilidades não é uma novidade para gerentes 
e professores do ensino superior. É um problema conhecido, 
resolvido em alguns casos e em processo de resolução 
algumas outras vezes. Existem ações acontecendo! 
"A questão agora é: Como fornecer ao ensino superior uma 
estrutura adaptável e forte para o aprendizado?" 
Como resolver essa lacuna de habilidades?

"Devemos garantir que as habilidades 
fornecidas nas instituições estejam 
alinhadas com as habilidades exigidas 
no mercado de trabalho, mas os 
cursos universitários estão muitas 
vezes em colapso. Encorajo o mundo 
educacional a se inspirar no sistema 
suíço de ensino, que permite de maneira 
estrutural e permanente, integrar 
as últimas mudanças tecnológicas 
em seu programa educacional"

Alain Dehaze, 
CEO do The 
Adecco Group

Existem
 outros m

eios de aprendizado?
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Novas estruturas, 
novos processos5.
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1. Uma abordagem orientada por 
dados para uma melhor gestão da 
aprendizagem

2. Alterar a maneira de pontuação 
e avaliação dos alunos

As instituições precisam se municiar de mais 
dados para assim poderem se concentrar 
em como desenvolver programas, grades 
curriculares e na sua pedagogia. 

Os métodos baseados em Big Data permitem 
avaliar melhor  os alunos e atribuir as suas 
habilidades corretamente. Também favorece a 
melhoria do ensino. 

As ferramentas de feedback dos alunos, a 
análise de aprendizado (learning analytics), 
os aplicativos de envolvimento móvel e as 
avaliações digitais são soluções que podem 
ajudar os professores e gestores a terem uma 
melhor visão do que os alunos precisam 
aprender e como devem aprender. 

Combine isso com uma compreensão 
clara das habilidades exigidas hoje no 
mercado de trabalho, e então você poderá 
criar uma experiência de aprendizado 
que será ativa, adaptativa, envolvente 
e repleta de novas habilidades. 

Mudar a maneira de como os alunos são avaliados e pontuados pode ser uma 
maneira de preencher essa lacuna de habilidades. 

Desenvolver avaliações mais formativas,  relacionadas ao processo de 
aprendizagem, tornam as notas mais representativas às habilidades do aluno. 
 

O método Pecha Kucha é um exemplo de um método eficaz para avaliar os 
alunos de uma nova maneira. Pecha Kucha é um método de apresentação 
em japonês no qual você deve apresentar 20 slides não gastando mais de 20 
segundos por slide. 
 

Esse método de avaliação também é uma ótima maneira de estimular o 
engajamento em sala de aula e promover a memória de longo prazo. No final, os 
estudantes «adquirem habilidades práticas suaves e difíceis que os ajudarão em 
suas vidas profissionais», diz Keith Pond, diretor do EOCCS.  
 

As avaliações por pares ou auto-avaliação também mostraram-se eficazes. 
Don Wettrick, fundador da StartEdUp, desenvolveu o conceito de uma classe de 
inovação na qual os alunos estabelecem objetivos e se avaliam com base neles.   
 

Na Colômbia, na EAFIT University, um professor de recursos humanos testou a 
autoavaliação com seus alunos. Os resultados foram satisfatórios de tal forma, 
que os alunos estavam muito mais atentos aos seus estudos e tendiam a 
pontuar nas suas avaliações como um revisor ou professor. Mais importante, 
eles desenvolveram tecnicas de como melhorar as suas abordagens.

N
ovas estruturas, novos processos

https://testwe.eu/en/blog/pecha_kucha_great_for_learning
https://www.cultofpedagogy.com/innovation-class/
https://testwe.eu/en/blog/roth_ira
https://testwe.eu/en/blog/roth_ira
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3. Uma diversificação de funções na 
Administração e no corpo docente

Instituições de ensino superior têm uma administração cada vez mais substancial. Se algumas 
pessoas acham que o downsizing seria bem-vindo, nós defendemos sim uma reorganização. 
Tornar esses empregos mais atraentes para jovens profissionais ou mesmo estudantes de pós-
graduação pode ser uma vantagem. 

Os administradores são pessoas-chave para tornar a educação superior mais responsiva à 
evolução dos mercados e das habilidades exigidas, cada vez mais, pelos empregadores. 

Os trabalhos híbridos estão em alta, então as instituições também devem seguir o padrão. 
Como? A criação de equipes trabalhando horizontalmente e focadas no desenvolvimento de 
programas, benchmarking, relações públicas com empresas, design de aprendizagem, adoção 
de ferramentas Edtech, análise de dados, poderia ter um impacto real sobre o potencial 
tecnológico e adaptação de uma escola. 

O objetivo seria, portanto, fazer das administrações um lugar de experimentação, inovação e 
análise. 

Ao mesmo tempo, o problema da concentração na pesquisa ainda é visto como a principal 
fonte de pressão para o corpo docente temporário ou catedrático.. Embora um pivô para a 
inovação pedagógica já esteja sendo sentido, é absolutamente necessário reivindicá-lo. 

«A maioria dos professores de ensino superior são pesquisadores e não educadores», 
diz o Dr. Keith Pond.. Eles precisam de treinamento para melhorar o aprendizado e o 
desenvolvimento de habilidades dos alunos! A Suécia é um exemplo de sucesso nesse assunto.

https://www.forbes.com/sites/richardvedder/2018/05/10/kill-alll-the-administrators-not-really/
https://www.forbes.com/sites/richardvedder/2018/05/10/kill-alll-the-administrators-not-really/
https://www.insidehighered.com/news/2018/01/26/college-and-university-administrators-discuss-how-thoughtfully-reduce-faculty-duties
https://www.insidehighered.com/news/2018/01/26/college-and-university-administrators-discuss-how-thoughtfully-reduce-faculty-duties
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10911359.2018.1476641
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10911359.2018.1476641
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07294360.2018.1512955
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Conclusão

● A lacuna de habilidades existe, mas isso não significa que o 
ensino superior seja o problema 

● O ensino superior oferece um ambiente no qual as 
habilidades interpessoais podem ser aprendidas.  
 

O que o ensino superior precisa para resolver essa lacuna de 
habilidades são mudanças estruturais: 

● É importante acionar a tomada de decisões baseando-
se em informações coletadas e uma cultura de dados para 
administradores e professores. 
● O sistema de notas. As habilidades estão mudando e as 
mais importantes hoje são as habilidades interpessoais. O 
problema é que o sistema atual de notas atual não pode 
avaliar essa habilidade por um aluno. 
● Os administradores e as equipes devem estar preparados 
para adaptações mais rápidas dos programas de ensino.
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Quem somos nós?

Na TestWe, tentamos resolver o 
problema da pontuação propondo uma 
solução de Avaliação digital que integra 
aprendizado e avaliação. Tornamos a 
avaliação uma tarefa fácil de criar e 
gerenciar, proporcionando aos alunos 
a oportunidade de realizar os seus 
exames em seus próprios dispositivos 
para obter maior flexibilidade.

Sempre motivado pela ambição 
de tornar o ensino excepcional, o 
Wooclap é uma plataforma interativa 
para impulsionar o curso e medir a 
compreensão dos alunos em tempo 
real, através do uso de smartphones.
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