
P ara se manterem inovadoras e competitivas, 
as organizações apostam na formação e no 
desenvolvimento de talento de forma con-
tínua. Esta necessidade crítica inclui não só 

a adoção das mais recentes soluções e ferramentas 
digitais, mas também a disponibilização de oportu-
nidades de formação que permitam aos seus cola-
boradores atualizarem, reforçarem ou aprenderem 
regularmente novas competências essenciais para o 
exercício da sua função. Eis algumas estratégias:

os vídeos, os formatos híbridos, a aprendizagem auto-
dirigida e on-demand possuem uma clara vantagem 
relativamente a outras abordagens formativas mais 
rígidas ou  ao serem facilmente inte-

-
radores aceder à formação quando mais necessitam, 
de acordo com a sua disponibilidade, capacidade de 
atenção e ritmo de aprendizagem.
- Oportunidades para desenvolver soft skills: A criação 
de uma academia digital corporativa pode ser uma 

reskilling e 
upskilling nas organizações – para além de combinar 
tecnologia (portal corporativo) e apoio administrativo 
( ), reforça a aposta na formação e no desen-
volvimento de talento (percursos disponíveis), poden-

apoios comunitários destinados a promover a transfor-
mação digital nas organizações.
- Jornadas simples, mas marcantes: O futuro do L&D 
passa por oferecer aos participantes experiências de 
aprendizagem digital com ferramentas e plataformas 
de fácil utilização, interfaces intuitivas, acesso mobile-
-friendly, design apelativo, bem como benefícios de 
participação claros – para além de um elemento dife-

aprender novamente.

Melhorar a eficácia
do Digital Learning em 
contexto de trabalho

- Engagement -
ticipação e o envolvimento dos formandos passa pela 
atribuição de recompensas, como créditos, pontos, 

-
ção. Além de dinamizar a experiência formativa e pro-
porcionar um excelente feedback aos participantes e 
às organizações, esta componente mais lúdica e com-
petitiva reforça a motivação e o compromisso com a 
aprendizagem.
Mas lembre-se, criar programas de formação funda-
mentados e alinhados com os objetivos e valores da 
organização, com as necessidades e preferências de 
aprendizagem do seu público-alvo e capazes de de-
senvolver o talento requer sempre a conjugação hábil 
de diferentes estratégias de Digital Learning com mo-
mentos de interação, troca e partilha, centradas no in-
divíduo e nas suas necessidades. 
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Para se manterem inovadoras
e competitivas, as organizações 
apostam na formação
e no desenvolvimento de talento 
de forma contínua.
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