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● O universo do ensino está crescendo constantemente

● Tendo em vista a lacuna de habilidades relativamente global enfrentada pelos 

empregadores, eles devem investir mais em treinamentos interno e optar por 

métodos de ensino mais inovadores 

● Pedagogias influênciadas pela ciência cognitiva e uma 

cultura de engajamento já provaram sua eficácia

● Os problemas estruturais permanecem: o valor do diploma 

na escolha do recrutamento, bem como a questão do tempo 

destinado à sua formação pelos candidatos

● O treinamento transversal, parece oferecer soluções efetivas para 

os problemas estruturais das empresas em sua abordagem de 

uma formação, e parece realmente revolucionar o meio

● Entre eles, encontramos o Aprendizado entre Duplas e o Aprendizado Rápido

Resumo

70%

TPE et PME
(entre as startups de tecnologia) 

demandam no 
mínimo licenciatura

60%

Grandes empresas

demandam no minimo 
5 anos de formação
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Olhe para o mundo da 
formação1.
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a. Um setor em crescimento perpétuo 
 
Formação profissional, universidades de negócios ...
Tudo isso não é novo, com certeza.
A partir de meados do século XX, em 1956, a General Motors 
lançou a primeira escola corporativa, seguida de perto por 
outros grandes grupos, como Mc Donald’s.. 
 
Hoje, todos têm um ou investem em programas de formação 
profissional, como o Bouygues ou o BPCE na França. 
 
Nosso objetivo não é saber por que esse setor começou a 
crescer, mas sim entender por que investimentos no setor de 
treinamento aceleraram hoje em um ritmo exponencial.... 
 
Por exemplo, de acordo com um relatório do Boston 
Consulting Group (BCG), o número de empresas com seu 
próprio programa de treinamento ou universidade 
dobrou entre 2007 e 2012, de 2.000 para 4.000 programas. 
Em 2019, esse número dobrou novamente. 
 
Outro exemplo, o governo francês, está assumindo cada 
vez mais posições favoráveis para as instituições com 
programas de formações em situação de trabalho (FEST).

https://www.bcg.com/publications/2013/people-organization-corporate-universities-engine-human-capital.aspx
https://www.bcg.com/publications/2013/people-organization-corporate-universities-engine-human-capital.aspx
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprises-et-formation/article/le-plan-de-developpement-des-competences
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O que é potencial tecnológico?

O potencial tecnológico é a capacidade de uma 
organização crescer fortemente e inovar em seus 

produtos e serviços por meio da exploração otimizada de 
novas tecnologias de acordo com suas necessidades.

De acordo com a Growth Tribe Academy, a 
formação corporativa é uma das melhores 
oportunidades de aprendizado e de promoções 
(upscaling). Além disso, é uma excelente 
solução para a lacuna de habilidades que pode 
ocorrer para os recém-formados. 

De acordo com um estudo do BCG, por 
exemplo, apenas 15 a 30% dos jovens 
que entram no mercado de trabalho 
em países emergentes são qualificados 
«ou» empregáveis «de acordo com os 
critérios de pesquisa das empresas. 

Uma pequena fração quando você sabe que 
mais de 60% das futuras gerações vêm 
países emergentes ou em desenvolvimento. 
Vem daí o crescente interesse dos 
empregadores em programas de formação.
dans les programmes de formation.

Como muitas empresas, especialmente 
as chamadas «caixas tecnológicas» (Tech), 
têm o objetivo de alcançar um potencial 
tecnológico, é necessário investir na formação 
de seus funcionários, especialmente 
quando não foram suficiente treinados 
(ou mal) durante seus estudos.

https://www.bcg.com/publications/2013/people-organization-corporate-universities-engine-human-capital.aspx
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b. Adapte-se a uma nova geração 
 
Outro ponto, mais sociológico e geracional, explica a 
proliferação de universidades de empresas e programas 
de formação profissional: os funcionários de hoje são bem 
diferentes aos das gerações anteriores. 
 
Patrice Houdayer, Diretor de programas da Escola 
de Negócios SKEMA, faz a observação: 

O desenvolvimento pessoal e a aprendizagem ao longo da 
vida são o foco dos novos candidatos no mercado de trabalho. 

A remuneração continua sendo relevante na escolha da 
empresa, mas isso não é mais suficiente. As empresas precisam 
proporcionar-lhes uma experiência de aprendizado para 
descobrir novas habilidades ao longo de suas carreiras.

“Considerando que gerações anteriores visavam a 
remuneração em suas escolhas de trabalho; Hoje, cada 
vez mais, as pessoas optão por Instituições que refletem 

seus valores e respeitam uma ética irrepreensível. [...] Hoje, 
nas nossas escolas, preferimos promover a aprendizagem 

ao longo da vida entre os nossos estudantes ”

https://www.skillsyouneed.com/learn/lifelong-learning.html
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Essa busca diferenciada de emprego, também está levando as empresas a se 
adaptarem. Seja nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, a demanda no 
mercado de trabalho tornou-se maior que a oferta.  
 
Os candidatos ao emprego têm vantagem nas negociações. Devemos, portanto, 
fazer mais esforços para atraí-los. 
 
Para isso, proporcionar uma perspectiva de desenvolvimento de habilidades e 
desenvolvimento pessoal é mais do que prioritário. 
 
De fato, de acordo com um estudo do LinkedIn, 94% dos funcionários 
entrevistados reportaram que ficariam mais tempo nas empresas em 
que trabalham se fosse apenas lhes oferecido programas de formação 
interna / externa. Mesma opnião para o desenvolvimento pessoal.

Então a questão é seguinte: Como Fazer?
O objetivo aqui é fazer um tour de reconhecimento de métodos inovadores de 

treinamento e avaliação de aprendizes em negócios, para lhe dar idéias para o 
desenvolvimento em seus próprios programas. 

 
Mais do que nunca, a pedagogia desempenha um papel no 

mundo profissional. Portanto, é essencial ter precedência 
sobre essas questões e experimentar novos métodos!

https://news.linkedin.com/2018/2/linkedin-workplace-learning-report-2018
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Métodos de treinamento 
inovadores para os alunos2.
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a. Ciência cognitiva e formação: uma dupla vencedora 
 
Recentemente, houve um surto de ciência cognitiva no 
mundo do trabalho. Por quê?  
 
Primeiramente, porque desde os últimos relatórios do Fórum 
Mundial Econômico, é oficial: 
 
 • as habilidades do século XXI são soft skills e estas 
devem ser priorizadas em treinamento e aprendizado
  
 • é necessário investir no desenvolvimento 
das habilidades dos funcionários / aprendizes

Uma dificuldade, Como transmitir habilidades que são tão 
difíceis de medir e difíceis de contextualizar em um programa de 
aprendizado? 
 
Segundo Svetlana Meyer, gerente científica da Didask, 
é aí que as ciências cognitivas se destacam:

“Cada habilidade do século 21 corresponde 
a uma ou mais funções cognitivas em ação. 
E com relação a essas funções cognitivas, a 
pesquisa nos fornece elementos sobre como 
mobilizá-los melhor e melhor treiná-los.”

Didask, o que é?
A Didask é uma empresa francesa especializada no 

acompanhamento de organizações que fornecem programas 
de ensino e avaliações de habilidades por meio da ciência 

cognitiva. Para isso, oferecem oficinas de acompanhamento, 
uma plataforma web e a aplicação de pedagogias especiais.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
https://www.didask.com/blog/articles/competences-21e-siecle-mieux-travailler-grace-sciences-cognitives
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Então, como é a ciência cognitiva 
na formação? É realmente uma 
grande coisa. Existem percursos de 
aprendizagem personalizados, formatos 
de aprendizagem cada vez mais 
interactivos e diferentes, workshops, etc. 
 
É muito importante que os alunos 
sejam acompanhados por formadores 
capazes de determinar (através de 
pesquisa) os tipos mais adequados de 
exercícios e atividades. 
 
Feedback, sessões dinâmicas em 
que o aluno se torna ativo durante a 
aprendizagem, acompanhamento de 
um portfólio de aprendizagem, uso de 
um LMS ou simplesmente momentos 
de privilégio em grupos dedicados a 
habilidades, também são ferramentas 
úteis para o que o formador 
possa medir / observar e facilitar a 
evolução de seus colaboradores.

É um teste de diagnóstico que é fornecido ao aluno antes 
e depois de um ciclo de aprendizagem. O objetivo é saber 
qual é o ponto de partida de cada aluno antes de entrar em 
uma fase de aprendizado e seu ponto de chegada no final 
desta fase. 
 
Este teste é usado para balisar a aprendizagem de 
competência de um indivíduo, o que facilitará na sua 
formação, e isso de duas maneiras: 
  
 • Isso requer um esforço cognitivo para o aprendiz, 
que terá que mobilizar o conhecimento potencialmente 
existente em casa e que, portanto, fortalecerá a memória 
associada a esse conhecimento. 
 
 • Isso é denominado de ilusão de controle. Enquanto 
não se testou o conhecimento, pode-se ter a impressão 
de estar qualificado em um domínio, sendo que somente 
quando for  confrontado com uma situação em que terá 
que mobilizar seu conhecimento é que compreenderá o 
real nível de qualificação. O teste de posicionamento pode 
esclarecer o aprendizado para os formadores, mas também 
(e especialmente) para o aluno. 
 
Muitas outras aplicações da ciência cognitiva em avaliação 
e treinamento estão disponíveis. Convidamos você a saber 
mais sobre a Didask e visitar o seu blog para saber mais.

Um exemplo concreto de uma 
ferramenta que facilita o aprendizado 
de habilidades e sua medição? 
O teste de posicionamento.

https://www.didask.com/
https://www.didask.com/blog/
https://testwe.eu/fr/blog/positioning_test
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b. Promover engajamento 
 
Ah, o engajamento! Outro termo que paira sobre a cabeça 
dos professores e formadores hoje. Então, para começar, o 
que é engajamento? 
 
De acordo com a TalentLMS, o engajamento é uma medida 
que reflete a quantidade e a qualidade da participação do 
aluno em seus cursos, suas atividades, treinamento e assim 
por diante. Além disso, reflete a taxa de interação com seus 
colaboradores, co-aprendizes ou formadores. 
 
Em outras palavras, é o potencial de uma experiência de 
aprendizagem bem-sucedida para todos os envolvidos.

De acordo com um estudo da Universidade do Sul de New 
Hampshire e da Dale Carnegie Training e MSW Research

Taxa de engajamento na formação

29%
MAX

MIN

45%
MAX

MIN

26%
MAX

MIN

Especialmente hoje, sabemos que os funcionários engajados em 
sua formação, tem um aumento na produtividade e uma forte 
participação na empresa. 
 
É exatamente oque demonstra O estudo sobre as condições do 
trabalho nos Estados Unidos, publicado em 2017. 
 
Formações inspiradoras e funcionários engajados provaram que 
eles permitem: 
 
 • Aumento da produtividade dos colaboradores em 17% 
 • 20% de vendas 
 • 21% de lucros da empresa 
 
 
Por outro lado, as equipes desengajadas dentro das empresas estão 
retornando a um déficit que varia de US$ 438 bilhões a US$ 605 
bilhões por ano em termos de perda de produtividade. Números 
que podem realmente impressionar, negativamente. 
 
Como engajar os colaboradoes em sua formação? 
 
Existem dois eixos: um eixo tecnológico e um eixo pedagógico. 
 
 

https://www.talentlms.com/ebook/learner-engagement/definition
https://collegeforamerica.org/learning-culture-engaged-workfroce/
https://collegeforamerica.org/learning-culture-engaged-workfroce/
https://www.dalecarnegie.com/assets/1/7/driveengagement_101612_wp.pdf
https://news.gallup.com/reports/199961/7.aspx
https://news.gallup.com/reports/199961/7.aspx
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O lado tecnológico com muitas 
ferramentas da Edtech torna 
uma formação mais interativa.
Não, não falaremos sobre MOOCs 
porque nenhum MOOC torna o 
curso mais interativo. Com uma 
taxa de conclusão inferior a 10% (e 
a curva está a diminuir), os cursos 
online provaram o contrário.

Nós preferimos falar aqui de 
outro exemplo. O dos sistemas 
de votação em tempo real.
Os «aplicativos de sistema de resposta 
do público», como o Wooclap, 
permitem promover o engajamento dos 
alunos usando a ferramenta mais usada 
por todos, o smartphone. 
 
A duração da atenção de uma pessoa 
é cada vez mais limitada hoje em dia. 
Alguns números falam de uma queda 
drástica na atenção após 10 minutos de 
escuta passiva. Idealmente, os métodos 
pedagógicos devem variar durante a 
formação.  

Na prática, é difícil, mas Wooclap pode revigorar o treinamento 
através de questionários feitos durante o periodo de formação. 

Isso não apenas altera o ritmo do aprendizado, mas também 
aumenta a participação do aluno diretamente durante a 
formação e, assim, os transforma em aprendizes ativos.

Em seguida, medir o nível de compreensão dos alunos 
remotos é essencial para a aprendizagem e hoje 
ainda é uma tarefa difícil para os formadores.
 

https://www.wooclap.com/
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Mas o aprendizado é baseado no que já sabemos, portanto, é 
necessário que o formador verifique os pré-requisitos dos alunos e 
adapte seu conteúdo, se necessário. 
 
O Wooclap, baseado nas mais recentes descobertas em 
neurociência e estudos conduzidos em diferentes práticas 
pedagógicas, desenvolveu essa solução de votação em tempo 
real que maximiza a retenção de informações e aumenta o 
impacto de aprendizado durante um curso de sala de aula.
Há muitas maneiras de tornar a formação remota mais eficaz 
e envolvente. Os instrutores podem implementar facilmente 
todas as diferentes técnicas mencionadas acima. 
 
Vários estudos mostraram que os questionários devem 
ser um componente onipresente durante uma sessão de 
formação e aprendizado, e isso se tornou simples e fácil com 
o computador do instrutor e os smartphones dos alunos. 

A realização de testes durante as fases de aprendizagem, 
permite medir não só a aprendizagem em si, mas também 
modifica-la, melhorando assim o compromisso dos 
alunos e o seu desempenho nos próximos testes. 

Muitos professores e formadores renomados, professores 
de todo o mundo, disseram que a incorporação de um 
hábito tão simples em suas sessões mudou o jogo.

Wooclap, O que é?
Wooclap é uma plataforma interativa utilizada por 

mais de 100.000 professores e formadores, para 
impulsionar os cursos através do uso de smartphones.
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Problemas estruturais 
dificultam a aprendizagem na 
formação

3.
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70%

TPE et PME
(entre as startups de tecnologia) 

demandam no 
mínimo licenciatura

60%

Grandes empresas

demandam no minimo 
5 anos de formação

a. Uma atenção particular sobre o diploma? 
 
Em nosso White Paper anterior, falamos sobre isso, as 
empresas têm sua responsabilidade no fenômeno das 
lacunas de habilidades. Por quê? 
 
Primeiramente, porque, como mostra este estudo 
da Comissão Européia, observou-se que a maioria 
dos empregadores exigia dos recém-formados uma 
grande experiência, talvez até mais experiência em 
comparação ao curso por eles realizados. 

O problema é que, além dessa experiência, muitas 
empresas selecionam seus candidatos à partir da sua 
instituição de formação. Isto não é um segredo, mas 
esta prática pode ser destrutiva tanto para jovens 
diplomados como para empresas. 
 
Por que? 
 
 • para as empresas, significa simplesmente 
perder talentos e carecer de diversidade intelectual e 
técnica em suas equipes. Isso também ilustra que eles 
privilegiam o rótulo das habilidades. 
 
 • para jovens recém-formados, é muito 
mais sério. Desemprego, perda de confiança, 
estresse, sentimento de injustiça em relação aos 
graduados de “elite”, preferidos pelas empresas.

Atenção, a tendência está mudando de forma 
clara e rápida. De acordo com um estudo do OFEM 
(Observatório de formação de emprego e negócios 
da Câmara de Comércio e Indústria de Paris),

https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/strategic_note_issue_13.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/strategic_note_issue_13.pdf
https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/les-recruteurs-attachent-de-moins-en-moins-dimportance-au-diplome.html
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De acordo com Thomas Lesenechal, CEO da Growth Tribe 
France, as empresas têm sua parcela de responsabilidade 
na lacuna de habilidades, particularmente por causa de 
uma questão de mau recrutamento. 
 
O objetivo dessas empresas deveria ser “contratar 
pessoas que buscam desenvolver habilidades.
E não ter apenas o primeiro da turma, procurar 
perfis diferentes, não buscar somente nas 
escolas de negócios e ter perfis mais atípicos 
e autônomos. É assim que criamos coesão e 
aprendizado mútuo entre os funcionários ”.

b. Dar tempo ao tempo 
 
A questão do tempo dado aos funcionários para sua formação é 
necessariamente muito importante e completamente relevante. 
De acordo com um estudo recente do LinkedIn realizado em 
mais de 4.000 empresas, o problema número 1 citado foi a 
falta de tempo para se formar e desenvolver habilidades.
 
O objetivo dos empregadores que realizaram este estudo: ajudar os 
funcionários a otimizar melhor seu tempo para apoiar a sua formação.
 

 • 68% dos funcionários preferem se formar  
 e aprender em seu local de trabalho 
 

 • 58% no seu próprio ritmo 
 
 • 49% querem uma formação apenas  
 quando sentirem que ela é necessária

Esse feedback realmente indica que, embora os 
funcionários estejam muito ligados à ideia de formação, 
eles precisam acima de tudo, de mais flexibilidade.

80% consideram alternância
como indispensável

Empresas entrevistadas

56% financiam a graduação 
dos seus colaboradores

Empresas entrevistadas

https://learning.linkedin.com/content/dam/me/learning/en-us/pdfs/linkedin-learning-workplace-learning-report-2018.pdf
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Como, frente a tal necessidade de flexibilidade, 
liberar tempo para os funcionários permitirá que eles 
aprendam mais? 
 
E, quanto tempo é necessário dedicar para a formação? 
 
Na “cultura do vale do silício” e em grandes grupos 
de tecnologia, estamos falando de 20% do tempo de 
trabalho dedicado à aprendizagem ... mas adicionado 
aos projetos atuais. No final, aumenta a presença de 
funcionários no local de trabalho. 
 
A regra de 5 horas por semana também é bastante 
famosa no campo da formação pessoal.
Você deveria reservar 5 horas por semana para si 
mesmo, a fim de aprender ou melhorar as áreas de 
nossa escolha. Muitas celebridades seguem esta «dieta» 
ou seja, Barack Obama, Oprah Winfrey, Warren Buffet, 
Bill Gates etc. 
 
Típico.

Então falamos de 5 horas por semana ou 20% do 
tempo de trabalho (cerca de 8 horas em uma semana 
de 40 horas). 
 
A questão de maior preocupação para os 
empregadores não é realmente o tempo a ser 
alocado, mas sim se esse tempo deve interferir 
no tempo de trabalho normal ou não, formação 
presencial ou à distância? 
 
Pode-se concordar que as respostas 
aos problemas relativos à flexibilidade 
da formação já foram propostas.

90% das empresas pesquisadas 
pelo LinkedIn oferecem programas 
de aprendizagem digital e MOOC 
aos seus funcionários.

https://www.forbes.com/sites/adigaskell/2017/07/20/do-we-need-a-20-time-for-learning-at-work/#7e8814575abe
https://www.forbes.com/sites/adigaskell/2017/07/20/do-we-need-a-20-time-for-learning-at-work/#7e8814575abe
https://medium.com/accelerated-intelligence/the-5-hour-rule-if-youre-not-spending-5-hours-per-week-learning-you-re-being-irresponsible-791c3f18f5e6
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No entanto, como vimos em nosso último 
white paper, o aprendizado digital está 
longe de ser eficaz para todos. O que as 
empresas precisam para os funcionários é 
também e acima de tudo, humanidade.
Então o que? Reduzir o tempo de trabalho? Adicionar 
formação à carga de trabalho semanal? 
 
De acordo com uma publicação de Didier Cozin 
(engenheiro de formação profissional), quanto menos 
você trabalha, menos você tem a oportunidade de 
realizar uma formação. Segundo ele, a redução do 
tempo de trabalho nos anos 2000 não forçou os 
funcionários franceses a se formarem pessoalmente 
ou profissionalmente. 
 
O problema é que entre os anos 2000 e hoje, como 
indica o estudo do Fórum Econômico Mundial, os 
funcionários também não são mais os mesmos e 
estão mais motivados a aprender por si mesmos, 
graças às inumeras fontes de informação. 
 
Se aprofundarmos esse pensamento e 
inspecionarmos o best-seller Utopia for Realists 
de Rutger Bregman, podemos imaginar que 
a semana de trabalho de 15 a 20 horas não é 
um truque e poderia muito bem combinar 
bem com períodos de aprendizado mais 
longos no local de trabalho ou fora dele.

Admitindo uma semana de trabalho de 20 horas, completada 
com 15 horas de formação, consistindo em 5 horas de 
formação pessoal aplicável a 10 horas de trabalho em 
projetos de grupo e com um método de aprendizagem 
entre pares (que será discutido apenas agora).

Aqui, temos um modelo aplicável, testável e que 
não dificultaria o trabalho diário?
Como? Usando tecnologia como automação ou 
processos de trabalho mais eficientes.

20h
de trabalho

15h
de formação

10h de formação
em grupo

5h de formação
pessoal

Semana de
trabalho

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/formation-travailler-et-apprendre-cest-se-liberer-131074
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
https://www.amazon.fr/Utopia-Realists-how-can-there/dp/1408890275
https://www.amazon.fr/Utopia-Realists-how-can-there/dp/1408890275
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Formações tranversais:
promover a aprendizagem entre 
pares e a aplicação rápida de 
conhecimentos

4.
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A formação na empresa pode se revelar 
problemática. “Quando dei meu 
primeiro treinamento, senti que a 
maioria dos funcionários simplesmente 
não queria estar lá”, diz Thomas.
Lesenechal, diretor do Growth Tribe France.
De fato, o treinamento é frequentemente 
imposto ou visto como uma barreira ao 
trabalho, como uma perda de eficiência. 
 
Isto se deve em particular à falta 
de horizontalidade, ou melhor, 
da transversalidade e conexão 
entre os colaboradores.
Para responder a esse problema, 
duas abordagens merecem sua 
atenção. Aprendizado entre pares 
e aprendizado acelerado.

a. Aprendizagem entre pares prova seu valor 
 
Se há uma pedagogia que provou sua eficácia nos 
últimos anos, é a aprendizagem entre pares. 
 
O que é isso? 
 
A aprendizagem entre pares não é uma nova 
pedagogia. Na verdade, data do século XVIII e é 
então chamada de Escola Mútua. Hoje, ela está 
experimentando um verdadeiro renascimento na 
França, particularmente sob o impulso de Vincent 
Faillet e outros professores. Para saber mais sobre essa 
pedagogia, sugerimos que você assista a este vídeo.

WeTestEd

https://www.youtube.com/watch?v=r9xjRy7I_dw&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=r9xjRy7I_dw&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=r9xjRy7I_dw&t=59s
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Aprendizado por pares, ou Peer 
Learning, é, portanto, uma mistura entre 
a Escola Mútua, o uso de tecnologias 
aplicadas à aprendizagem (Edtech) 
e métodos de classe invertida.

O que isso agrega em uma formação 
de empresas? Para este exemplo, é 
mais interessante a se analisar é o de 
We Are Peers (WAP). A WAP é uma 
empresa fundada por Diane Lenne 
e especializada na introdução de 
aprendizagem entre pares em formações 
de empresas e de instituições de ensino.

“Nós temos facilitadores. Geralmente 
pessoas que tiveram sessões anteriores 
de Aprendizagem entre Pares e se 
envolveram em pedagogia. Esses 
facilitadores acompanham grupos 
de todos os tamanhos durante as 
sessões”, explica Diane Lenne. 

Essas sessões consistem na formação de grupos de aprendizes, reunidos em torno 
de um tema específico. Eles se informam mutuamente, de acordo com seu nível de 
conhecimento sobre o assunto, aprendem juntos através do conteúdo disponível, planejam 
e distribuem suas tarefas e avançam no assunto. Então é uma experiência de equipe.

Os benefícios são múltiplos. Nós iremos citar três. 

1. Responsabilidade - Autonomia 
 
“É uma pedagogia muito 
poderosa que claramente 
desenvolve autonomia. 
Em inglês, falamos de 
empoderamento”, diz o 
fundador da WAP, “porque 
damos muito poder aos alunos 
para que possam contribuir 
para a própria aprendizagem, 
escolhem suas próprias 
habilidades para aprender 
ou temáticas para abordar”.

2. Engajamento - Motivação 
 
“Os alunos são expostos a uma 
posição de capacidade de 
resposta e interação. Durante 
uma sessão de Aprendizado 
entre Pares há muita, muita 
troca entre os participantes ”, 
explica Diane Lenne. 
“Para estimular ainda 
mais esse compromisso, os 
facilitadores são sempre 
muito cuidadosos para se 
certificar de abordar tópicos 
e assuntos diretamente 
relacionados ao trabalho dos 
funcionários. Eles precisam 
ser capazes de colocar em 
prática o que aprenderam 
logo após a sessão..”

3. Maior aquisição de 
conhecimento 
 
“De acordo com nossas 
observações, os funcionários 
aprendem muito mais rápido 
entre si do que quando 
estão em uma posição de 
espera e escuta em torno 
de uma pessoa. Além disso, 
reformula sistematicamente 
o que eles aprenderam e 
utilizam o conhecimento 
que eles compartilham uns 
com os outros, aumentando 
a memória dos funcionários”, 
diz Diane Lenne.
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Conclusão, se há uma maneira de envolver os 
funcionários em uma perspectiva de aquisição 
contínua de habilidades enquanto se cultiva o espírito 
de equipe, é através da Aprendizagem entre Pares. 
 
Outra pedagogia acaba sendo tão interessante 
quanto a otimização da aprendizagem. 
 
b. Aprendizagem acelerada, a chave para o sucesso 
 
Experimentação é a chave para o sucesso de 
muitas organizações. Se a Amazon está lá hoje, 
de acordo com Jeff Bezos, é porque a empresa 
realiza uma série de experimentos recordes 
e desenha observações e melhorias. Mesma 
coisa para Alibaba, Airbnb, Spotify etc.

Qual é a relação com a aprendizagem? É simples. Quanto mais experimentos 
existem, mais pesquisas existem dentro de uma empresa. Quanto mais 
pesquisas houver, mais trocas entre colaboradores. A posteriori, há uma 
tomada em habilidades e aprendizado acelerado entre os funcionários de 
empresas desse tipo. Mesma coisa para Alibaba, Airbnb, Spotify etc. 
 
A experimentação é, portanto, o cerne da aprendizagem.
Hoje, mais e mais instituições a utilizam no centro de sua pedagogia. 
Entre essas instituições, encontra-se a  Growth Tribe.

Sua pedagogia é chamada de aprendizado acelerado. O princípio é simples: «se 
concentrar em aprender e dominar 20% dos conceitos que serão utilizados por 
80% do tempo dos colaboradores, é a lei Pareto dos 80-20», explica Thomas 
Lesenechal. 
 
Por que 20%? “A ideia não é incluir coisas que são muito teóricas ou que 
não serão de muito utilizadas. Estamos procurando aprender habilidades 
e conhecimentos mais operacionais. A ideia é que, ao final de nossas 
formações, os alunos possam aplicar rapidamente oque aprenderam.”

Growth Tribe, O que é?
A Growth Tribe oferece formação avançada em marketing de 

crescimento, o processo de experimentação rápida, bem como 
treinamento em Inteligência Artificial e Ciência de Dados.

https://conversion-rate-experts.com/amazon/
https://conversion-rate-experts.com/amazon/
https://medium.com/accelerated-intelligence/forget-about-the-10-000-hour-rule-7b7a39343523
https://medium.com/accelerated-intelligence/forget-about-the-10-000-hour-rule-7b7a39343523
https://medium.com/accelerated-intelligence/forget-about-the-10-000-hour-rule-7b7a39343523
https://growthtribe.fr/
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Este princípio de implementação rápida é chamado de “Treinamento - Ação”.

Até então, tínhamos uma estrutura de ação para a formação efetiva e de alto valor 
agregado. Posteriormente, o princípio da experimentação rápida entra em jogo.
A experimentação rápida é, antes de tudo, um processo pelo qual 
uma equipe se movimenta em sua pesquisa e aprendizado. 

O processo é baseado no modelo GROWS desenvolvido pela Growth Tribe.

Essas cinco etapas permitem 
que os funcionários testem 
efetivamente suas ideias e 
extraiam dados que podem 
orientar suas próximas ações.

Se a experimentação rápida 
é usada pela primeira vez 
para o desenvolvimento de 
um negócio, ela também é 
compatível com o aprendizado 
e a aplicação do conhecimento. 
Então, sim, esse modelo 
continua difícil de implementar 
no ensino superior (embora), 
mas estamos falando de 
funcionários em sua formação. 

Fechamos o ciclo, a 
experimentação rápida 
é o combustível do 
aprendizado acelerado.
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