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RESUMO 

 

 

A era do planejamento estratégico está se transformando na era do 

aprendizado organizacional. O conhecimento passa a ter um grande valor de 

mercado sendo reconhecido como principal ativo intangível das organizações. 

Para assegurar a vantagem competitiva, muitas empresas têm estimulado 

o desenvolvimento profissional de seus funcionários para que se adéqüem ao 

novo perfil do mercado. 

Esta nova estratégia vem ganhando força através da Educação 

Corporativa, que surge como um diferencial dentro das organizações aumentando 

o nível de aprendizado, capacitação, atualização e o conhecimento da 

organização. Sabemos que a busca pela vantagem competitiva tem movimentado 

as empresas e as feito (re) elaborarem suas estratégias de gestão de pessoas; 

por esta razão suas ações educacionais estão pautadas no desenvolvimento de 

uma cultura organizacional que envolve seus colaboradores na sustentabilidade 

dos negócios. 

Este processo de transformações afetas diretamente o mercado de 

trabalho, alterando o perfil e qualificação da oferta de emprego, exigindo cada vez 

mais dos sistemas educacionais. 

Nesse sentido, a educação, antes condicionada por etapas bem definidas 

(Ensino Básico, Médio e Educação Superior) passou ater uma nova dinâmica, 

denominada, educação continuada, reflexo da transformação econômica e social 

imposta pela sociedade da informação que determina a necessidade de novos 

conhecimentos e novas qualificações. 
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METODOLOGIA 
 

 

O presente trabalho é a respeito do assunto educação corporativa. onde 

buscou-se vários textos recentes sobre tal assunto devido  a sua relevância para 

o ambiente interno das empresas. Além de livros foram consultados também sites, 

artigos científicos e dissertações que contribuíram auxiliando na compreensão 

dos instrumentos utilizados pelos gestores no fomento desta prática empresarial.  

Nesse ambiente globalizado, a busca de um melhor desempenho e mais 

eficiência torna-se prioridade. 

A educação continuada deve ser prática para as pessoas que desejam se 

adaptar ao novo mundo marcado pelos avanços tecnológicos. 

No entanto, ainda surgem algumas indagações: Será que as empresas 

realmente estão se preparando para esta nova era? Como atingir os objetivos 

através da Educação Corporativa? Como fica a questão do acompanhamento dos 

resultados? De que forma as empresas motivam seus colaboradores a 

participarem da capacitação? 

 A Diante deste novo paradigma, a idéia desta pesquisa é analisar como 

este processo se realiza, quais são as expectativas com relação ao mercado, ao 

perfil profissional, a educação continuada, o aprendizado organizacional e como o 

uso das Tecnologias da Informação e Comunicação podem otimizar este 

processo.  
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INTRODUÇÃO 

 
 

A atuação das pessoas na organização sempre foi importante, no entanto, 

atualmente este valor é muito reconhecido e notório. As organizações estão 

conscientes de que sem as pessoas não há inovação, pois são elas que pensam 

e agem para desenvolver sistemas, tecnologia e conceitos. Apenas as pessoas 

conseguem fazer, com o conhecimento que adquiriam antes ou durante a sua 

passagem pela empresa, a transformações de dados e a informação abstrata em 

uma leitura precisa do ambiente externo turbulento e instável conferindo 

vantagens competitivas à empresa.  

Houve uma época em que era preciso buscar, adquirir e desenvolver 

tecnologias tangíveis para concorrer no mercado, hoje em dia o hoje o referencial 

passou a ser o recurso humano, intelectual, que ao contrário das máquinas não 

são fabricados em série e sã passíveis de um tratamento diferenciado. Estes 

precisam ser motivados e potencializados para garantir competitividade. As 

empresas ao perceberem essa necessidade, começaram a criar mecanismo para 

treinar e desenvolver seus colaboradores, no sentido de torná-los mais críticos em 

relação ao seu trabalho, pró-ativos mais críticos em relação ao seu trabalho, pró-

ativos, auto-geridos e mais responsáveis pela própria qualificação.  

Educação corporativa pode ser definida como uma prática coordenada de 

gestão de pessoas e de gestão do conhecimento tendo como orientação a 

estratégia de longo prazo de uma organização. 

Educação Corporativa é mais do que treinamento empresarial ou 

qualificação de mão-de-obra. trata-se de articular coerentemente as competências 

individuais e organizacionais no contexto mais amplo da empresa. 

Nesse sentido, práticas de educação corporativa estão intrinsecamente 

relacionadas ao processo de inovação nas empresas e ao aumento da 

competitividade de seus produtos (bens ou serviços).  

E o fenômeno da Globalização que o país esta vivendo acaba  gerando 

uma nova sociedade, que evidência cada vez mais o caráter multicultural do 

mundo.. Este processo esta intimamente associada à utilização das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TICs). 
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O processo acelerado de desenvolvimento e evolução das TICs verificado 

e os seus reflexos nos planos econômico, social, cultural e educacional exigem a 

tomada de medidas e ações prontas e imediatas por parte das entidades e 

instituições governamentais no sentido de enfrentarem os novos desafios que se 

colocam e acompanharem as profundas mudanças que daí advêm. 

Uma das características fundamentais das TICs, que reflete bem a sua 

importância atual consiste no fato de, um único meio eletrônico de comunicação 

suportar todo o tipo de informação possível de digitalizar, o que incluí desde os 

“tradicionais” documentos de texto, a análises matemáticas e financeiras, 

passando por imagens, áudio e vídeo. 

As atividades proporcionadas pelo uso das TICs, permitem uma 

compreensão mais imediata e profunda do mundo em que vive, enriquecendo a 

formação de conhecimentos em várias áreas de estudo. Uma onda crescente de 

informação circula e encontra-se hoje, potencialmente, acessível em qualquer 

parte do mundo. 

A revolução tecnológica digital fornece novos instrumentos que permitem 

uma nova forma de representação e comunicação do conhecimento bem como 

novos instrumentos para a aprendizagem. 

Provavelmente a mudança mais radical provocada pela utilização das TICs 

na educação traduz-se na abolição das distâncias. No que diz respeito a 

telemática, as comunicações via Internet, podem transportar o trabalho de um 

especialista ou uma fonte de informação rara a um vasto número de pessoas 

geograficamente dispersos, a custos reduzidos. 

A tecnologia de redes de comunicação modificou profundamente o conceito 

de tempo e espaço. 

A difusão da informação e do conhecimento acontece de forma acelerada e 

contínua, afetando a sociedade e a economia e, principalmente a educação. 

Como processos de trabalho, são estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

- Identificar o novo perfil exigido pelo mercado de trabalho. 

- Analisar a importância da Educação Corporativa nas empresas. 

-Avaliar as ferramentas utilizadas na Educação a Distância dentro das 

empresas.    
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Este estudo apresenta mediante pesquisas bibliográficas e cases a 

importância da Educação Corporativa neste novo cenário econômico e social. 

O relato dos cases tem o objetivo de destacar como algumas empresas 

vem se estruturando para se adequarem a nova demanda do mercado. 

A leitura consultada foi diversificada e baseou-se em publicações sobre o 

mercado de trabalho, a educação corporativa e a utilização da Educação a 

Distância dentro deste novo contexto. O tema conduz a analise de aspectos 

econômicos, sociais e tecnológicos para a elaboração de uma educação 

corporativa de qualidade. 

Na pesquisa serão analisados o perfil do novo profissional diante desta 

nova era do conhecimento virtual, a educação corporativa como solução para a 

competitividade e os modelos de EAD desenvolvidos para atender este novo 

mercado. 

Nas últimas décadas do século XX, assistiu-se a grandes mudanças tanto 

no campo sócio-econômico e político quanto no da cultura, da ciência e da 

tecnologia. 

Estas transformações vieram a receber a denominação da Sociedade da 

Informação. cita que: “ a Sociedade da Informação se contempla com o efeito de 

uma mudança ou deslocamento de paradigma nas estruturas industriais e nas 

relações sociais (...) designa uma forma nova de organização 

(CASTELLS(1998),...)”. 

Na medida em que o elemento motor deste processo está assentado na 

difusão e utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação, percebemos 

que estas novas tecnologias influem nas interações humanas, passando a exercer 

influência em todos os setores, onde a informação se torna estratégica e o 

conhecimento valioso. 
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CAPITULO I 
 

1.1 - Educação Corporativa 
 

A Educação Corporativa, que surge como um diferencial dentro das 

organizações aumentando o nível de aprendizado, capacitação, atualização e o 

conhecimento da organização. Sabemos  que a busca pela vantagem competitiva 

tem movimentado as empresas e as feito (re) elaborarem suas estratégias de 

gestão de pessoas; por esta razão suas ações educacionais estão pautadas no 

desenvolvimento de uma cultura organizacional que envolve seus colaboradores 

na sustentabilidade dos negócios. 

Este processo de transformações afeta diretamente o mercado de trabalho, 

alterando o perfil e qualificação da oferta de emprego, exigindo cada vez mais dos 

sistemas educacionais. 

No mundo corporativo, tão importante quanto conhecer é saber transmitir o 

conhecimento. Para uma empresa, o conhecimento não pode se restringir a 

poucas cabeças. O desafio aliás, é disseminá-lo ao maior número de pessoas 

possíveis, fazendo com que todas possam usar o conhecimento para aprimorar 

suas competências, habilidades e experiência, apresentando, assim, resultados 

mais significativos em seu trabalho.  

Essa nova demanda de formação e qualificação é atendida, em parte pela 

incorporação de recursos e novas metodologias derivadas das TICs nos 

processos de ensino aprendizagem e qualificação profissional. 

Portanto, considerando a educação continuada como processo para 

manter a competitividade e o crescimento das empresas este estudo visa analisar 

a importância das novas tecnologias em busca da qualidade profissional. 

Devido a esses avanços tecnológicos o mercado de trabalho tornou-se 

extremamente competitivo. Pois a era do conhecimento, diz o seguinte: quem tem 

o conhecimento, tem o poder. Diante deste novo paradigma as empresas com a 

necessidade de se manterem na liderança do mercado precisam fazer mudanças 

com bastante freqüência para se adaptarem aos novos tempos. O conhecimento 
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pode ser comprovada analisando a evolução das novas tecnologia de 

comunicação e de informação. 

Diante deste ritmo das transformações tecnológicas, os mais conectados 

terão sua capacidade de inteligência mais desenvolvida. 

Para enfrentar as profundas transformações no cenário empresarial, que 

acontecem por uma série de rupturas em seus paradigmas devido as exigências 

da sociedade do conhecimento, é importante que as organizações aprendam a 

fazer gestão do conhecimento focado no desenvolvimento do profissional, 

tornando-se este um diferenciador para o sucesso. 

Isso abriu caminho para uma nova e poderosa proposta: a organização 

orientada para o aprendizado. 

As empresas estão criando um sistema de aprendizagem contínua ou 

educação continuada que consiste no processo de desenvolvimentos de 

competências. 

Segundo Perrenoud (2000), podemos entender que “a capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação e requer a sinergia de vários 

recursos cognitivos entre os quais estão conhecimentos.” 

 

Neste contexto, a educação corporativa busca desenvolver competências, 

de forma a atender às estratégias da organização oferecendo novas 

oportunidades de mercado que possibilitem a mobilidade social e profissional dos 

funcionários de forma a estimular a organização para um novo futuro. 

  

 “A competência na educação corporativa se estabelece também   
através de princípios de sucesso: parceria, sustentabilidade  
conectividade, disponibilidade, cidadania e competitividade. As 
competências assim formatadas propiciam um saber agir 
responsável, que implica mobilizar, integrar, transferir 
conhecimentos, recursos e habilidades, que acrescentem valor a 
instituição e valor social ao   indivíduo. Através da educação 
corporativa há o estímulo da aprendizagem que favorece o 
autodesenvolvimento, a formação de lideranças eficazes e a 
disseminação da cultura. Com isso, é possível  difundir o conceito 
de que o capital intelectual é o diferencial nas 
organizações(Hamze:2007...)” 
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Com as inovações da Tecnologia da Informação e Comunicação, as 

corporações já descobriram que o conhecimento possui prazo de validade cada 

vez menor. 

Diante deste fato, a educação corporativa tem como objetivo principal 

“evitar que o profissional se desatualize técnica, cultural e profissionalmente, e 

perca sua capacidade de exercer a profissão com competência e eficiência 

(...)”segundo Mundim. Ela é, portanto, uma educação que tem como princípio 

promover oportunidades de desenvolvimento do funcionário, para que atue de 

forma mais efetiva e eficaz em sua vida institucional. 

No mercado de trabalho globalizado, a meta é basicamente a mesma: 

aumentar a produtividade da força de trabalho e criar uma vantagem competitiva. 

Pode-se dizer que hoje, o que sustenta este novo paradigma são os 

avanço das novas tecnologias que tem influenciado na redução do espaço e 

tempo nas relações sociais e no entrelaçamento entre economias e sociedades 

internacionais. 

Para se adaptarem a este novo momento, as organizações estão mais 

flexíveis e buscam um ambiente de negócio onde a prática da  gestão competitiva 

é fundamental.  

Desta forma é imprescindível o desenvolvimento de ferramentas de 

disseminação, aplicação e comprovação do conhecimento, focados nas 

estratégias de cada organização. Serão estas estratégias que darão suporte a 

educação corporativa no que diz respeito ao desenvolvimento de competências 

necessárias aos seus recursos humanos, seja a respeito do seu cargo ou dos 

negócios da empresa. Para a consultora Meister, as principais competências são: 

 

• Aprendendo a aprender 

• Comunicação / colaboração 

• Raciocínio criativo/ resolução de problemas 

• Conhecimento tecnológico 

• Conhecimento de negócios globais 

 

Diante deste contexto, muitas empresas vêm adotando em sua gestão a 

educação corporativa como um diferencial de mercado.  
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Portanto, pode-se afirmar que a educação corporativa é um fator 

fundamental na sustentabilidade das instituições e das sociedades. Uma 

organização sustentável precisa ser economicamente lucrativa, ambientalmente 

correta e socialmente responsável. 

O profissional responsável e comprometido com as questões sociais e 

ambientais, que for capaz de enfrentar desafios, que compreenda a extensão da 

sustentabilidade e que promova sua prática, será o responsável pelas mudanças 

que estão por vir. 

Sendo assim, podemos dizer que a educação corporativa é o elo entre o 

desenvolvimento de talentos e as estratégias de negócio da empresa. 

A missão da educação corporativa é formar e desenvolver talentos 

humanos na Gestão de Negócios, promovendo a assimilação, difusão e aplicação 

do conhecimento organizacional, através de um processo de aprendizagem ativa, 

contínua e gerando resultados, sendo assim, a educação corporativa baseia-se 

em sete princípios segundo Eboli:    

 

• PERPETUIDADE 

• SUSTENTABILIDADE 

• CONECTIVIDADE 

• COMPETITIVIDADE 

• PARCERIA 

• DISPONIBILIDADE 

• CIDADANIA 

 

           Diante deste contexto, muitas empresas vêm adotando em sua gestão a 

educação corporativa como um diferencial de mercado.  

As empresas ensinam esses segredos aos empregados há mais de um 

século, mas o modo de fazer isso mudou. A idéia de tratá-los como máquinas, 

que sempre fazem a mesma coisa, virou piada e envelheceu.  

Agora, um professor vai à empresa e conversa com alunos já bem 

experientes. Um curso inteiro pode ser feito só para resolver este ou aquele 

problema. A lição de casa é descobrir como superar a concorrência.  



15 
 

Esse conceito de treinamento nasceu na década de 80, nos Estados 

Unidos. Lá, é praticado por mais de duas mil companhias.  

No Brasil, o número de empresas que adotam a educação corporativa 

subiu de 10 para 170 na última década, e este número deve crescer 15% até 

dezembro.  

O investimento, em dinheiro ou em número de aulas, não muda 

necessariamente. A diferença está no objetivo: no treinamento tradicional, o curso 

é montado para eliminar deficiências dos funcionários. Todos terminam com a 

mesma capacidade, nivelados inclusive com a concorrência. Na educação 

corporativa, a empresa identifica que setor precisa ser excelente e desenvolve 

esta competência nos funcionários.  

Muitas destas empresas obtiveram resultados significativos, é o caso da 

Petrobrás que hoje é reconhecida como a terceira maior companhia aberta de 

petróleo e  o lucro da Amil cresceu em 90%. (fonte: O Globo 12/05/08).  

Percebe-se que esta nova onda veio para ficar e dentre as diversas 

estratégias de educação corporativa, o E-learning, que é uma das modalidades da 

Educação a Distância, oferece as organizações a oportunidade de desenvolver 

competências necessárias para o sucesso profissional e organizacional. 

Esta ferramenta possibilita o desenvolvimento de treinamentos em tempo 

hábil, aliada a necessidade de um planejamento educacional otimizando a 

questão do tempo, do espaço, da economia e, sobretudo da qualidade. 

Diante do novo cenário as empresas atuam em busca por uma maior 

competitividade, profissionais mais capacitados, manutenção do seu quadro 

humano atual, redução de custos, redução de rotatividade, do absenteísmo, do 

presenteísmo, entre outros entraves. Surge um novo paradigma em relação de 

pessoas e ao processo administrativo de manter pessoas dentro das 

organizações. 

 Algumas organizações se vêem diante do seguinte questão: como reter os 

melhores funcionários dentro de seus quadros de pessoal, ou como evitar um 

número alto de evasões, sobrecarregando e custoso e demorado processo 

administrativo de agregar pessoas à organização? Este tema não visa esgotar o 

assunto, mas antes, vem sugerir uma alternativa eficaz e vantajosa para a 

empresa, a implantação de um programa de educação corporativa dentro da 
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própria organização, visando descobrir, capacitar, motivar e fomentar talentos 

para serem usados por esta última e suprir as demandas da empresa, 

possibilitando a redução de conflitos e de adaptação gerados pela errada de 

novos funcionários à cultura organizacional vigente.  

Cultura organizacional é a soma de comportamento e valores 

compartilhados entre um grupo de pessoas. As normas de comportamento são 

formas de ação comuns ou difundidas que são encontradas em grupo e que 

persistem porque os membros do grupo tendem a repassar essas práticas aos 

novos membros, para compreensão da cultura organizacional faz-se necessária a 

exploração da idéia de que a própria organização é um fenômeno cultural, 

variando de acordo com o estágio de desenvolvimento da sociedade, com seus 

valores, rituais, ideologias e crenças; a compreensão das variações em 

organizações de diferentes nacionalidades; a exploração de padrões de cultura e 

subcultura corporativas entre e dentro das organizações; e o exame de como os 

padrões de cultura são criados e mantidos; e como as organizações são 

realidades socialmente construídas; e assim percebemos que mudança 

organizacional é mudança cultural. 

É interessante notar como a cultura organizacional afeta  e/ou contribui 

para a implantação de um projeto de educação corporativa. O alvo mudou de 

grandeza para competitividade, de peso para agilidade, de foco no produto para 

foco no cliente, e de desempenho a qualquer custo para desempenho 

sustentável, de obediência por autodisciplina, lealdade pessoal por compromisso, 

exercício de mando por exercício de orientação e apoio.  

Diversas empresas investem em programas de transformação da cultura 

organizacional. A proposta é alterar comportamentos e reconstruir toda a 

organização. Toda a empresa tem uma cultura que contribui para modelar as 

formas de pensar, sentir e agir. Para alterar comportamentos é preciso que 

paisagem circundante seja reconstruída; onde líderes e gestores sejam 

incentivados a assumir o papel de educadores perante sua equipe e onde a 

equipe esteja aberta a mudanças, novos conceitos e informações.  

Um outro ponto a ser observado é como um programa de educação 

corporativa pode fortalecer a cultura organizacional. 
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A educação corporativa, por sua vez, pode servir de principal veículo de 

fortalecimento, consolidação, integração e disseminação da cultura empresarial; 

de conscientização de gestores e equipes sobre a importância de aceitar, 

vivenciar e praticar a cultura empresarial. Busca sempre o equilíbrio construtivo 

entre a necessidade de garantir a prática dos princípios filosóficos corporativos 

básicos e as especificidades da realidade dos diferentes públicos envolvido; de 

alinhamento entre cultura empresarial e os colaboradores em todos os níveis, 

disseminando-a em toda a cadeia produtiva em que a empresa opera; de 

disseminação externa da imagem da empresa associada a seus valores e 

princípios culturais, de forma a alavancar seu poder estratégico. 

Quando pensamos em capacitação profissional, antes mesmo da escolha 

de um tema, seja por parte dos gestores que precisam promover o 

desenvolvimento dos colaboradores, ou mesmo dos próprios colaboradores que 

sabem da necessidade de se manter atualizado a novas tecnologias, ou ainda 

que busque conhecimento continuado, a preocupação é costumeiramente a 

mesma: custo, deslocamento e tempo. Estes três obstáculos, hoje, podem ser 

superados com o advento da tecnologia, que trouxe às organizações a 

modalidade da educação corporativa a distância. Além disso, as empresas que 

adotam esta modalidade dão um importante passo em direção à solução de suas 

necessidades de capacitação, atualização, gestão do conhecimento e 

disseminação da informação. 

Quando falamos de educação corporativa, seja a distância ou mesmo no 

ensino presencial, o pensamento parte do conteúdo a ser desenvolvido. Este 

conteúdo deve atender as expectativas de capacitação do aluno frente às 

necessidades das organizações e, também, servir de incremento ao 

desenvolvimento pessoal do indivíduo com base nas necessidades do mercado 

ao qual ele está inserido e buscando o autodesenvolvimento. 
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CAPITULO II 
 

 

2.1 O Novo Perfil Profissional 
 

Um novo profissional vêm surgindo em relação ao trabalho. Há vinte anos, 

o típico empregado brasileiro era homem casado, tinha de três a cinco filhos e na 

faixa etária entre 35 a 40 anos, a força de trabalho era bem homogênea. 

No entanto, a sociedade mudou, hoje temos as mulheres inseridas no 

mercado que correspondem a quase 60%, empregados solteiros, empregados 

que tem de um a três filhos e empregados solteiros e com filhos. De acordo com 

Teixeira: “Hoje, existe uma pressão muito grande por parte da empresas pelos 

jovens, e as mulheres estão ocupando cada vez mais espaço no mercado de 

trabalho.” 

Com tanta diversidade o mercado de trabalho este cada vez mais 

competitivo. 

As organizações estão cientes de que atualmente o sucesso depende da 

velocidade com que se consegue adaptar e responder aos desafios do mercado. 

Desafios estes, que estão atrelados ao avanço das novas tecnologia. A 

busca de maior produtividade e qualidade torna-se extremamente necessária, 

pois a tendência da empresa que não almeja aprimorar-se é desaparecer do 

cenário econômico. 

A reestruturação organizacional tem introduzido novas técnicas 

administrativas – qualidade total, desenvolvimento sustentável dentre outros. 

Hoje, são privilegiados, a tecnologia, a flexibilidade, a participação, o 

enriquecimento das tarefas e o trabalho em grupo. 

Como conseqüência deste novo cenário, as empresas buscam novos perfis 

profissionais. Passa-se a requerer qualificação profissional, com trabalhadores 

atualizados, com ampla formação e conhecimentos diversos. Além disso, espera-

se dele dinamismo, iniciativa, trabalho em equipe, comunicabilidade, eficácia e 

pró-atividade. 

Segundo Teixeira: “Há 20 anos, o mercado procurava profissionais 

especialistas, ou seja, aqueles que dominavam determinada especialidade. Hoje, 
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as empresas buscam funcionários generalistas, capazes de desenvolver várias 

atividades diferentes”. Ele ainda se arrisca ao traçar um perfil entre as duas 

décadas: 

O individuo deve ser capaz de operacionalizar seu conhecimento de modo 

integrado, as competências técnicas deverão estar associadas à capacidade de 

decisão e de adaptação as novas situações que ocorrem no processo da 

competição. 

Sendo assim, as empresas têm de se ajustar aos novos tempos, 

caracterizados pela difusão das novas tecnologias e pela qualidade profissional e 

organizacional. 

Diante disto, o novo profissional para ser bem sucedido deve ter em mente 

que o aprendizado deve ser contínuo. 

As empresas precisam de pessoas que se arrisquem, questione ordens, 

apresente idéias e soluções e administre seu tempo de trabalho. 

A competição ocorre no dia-a-dia e não pára nunca, é preciso entender o 

que acontece no mundo para que se possa ser capaz de atuar em vários campos 

ao mesmo tempo. 

A tendência para o futuro é que a concorrência fique cada vez mais 

acirrada e, por isso a qualidade no trabalho é imprescindível. A atualização 

constante de conhecimentos e uma melhor preparação profissional são de vital 

importância para este processo. 

Com o intuito de se adequar a essas novas demandas e aperfeiçoar os 

processos de produção, as organizações precisam assegurar maior dinamismo e 

para que tudo isto ocorra, o uso das novas tecnologias é pré-requisito 

indispensável para garantir a reestruturação do modo de pensar gerando como 

resultado o reconhecimento do capital humano como  principal diferencial. 

Sendo assim, o conhecimento passa a ter um grande valor de mercado.  

 

“ O conhecimento humano está se tornando o principal fator de produção 
de riquezas (.LÉVY 1999/34..)” 

  

E para assegurar a vantagem competitiva é preciso garantir o processo de 

aprendizagem organizacional. Capacitar para aumentar o desempenho, está é a 

mudança radical para ampliação e retenção de conhecimentos  na organização. 
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Segundo Eboli, o perfil profissional para o século XXI abrande 21 

competências:   

• Ter fortalecimento interior. 

• Ter orientação ao cliente. 

• Ter orientação a resultado. 

• Ter mente aberta. 

• Ter flexibilidade cognitiva. 

• Ter visão global. 

• Ser um navegante do futuro. 

• Ter liderança integradora. 

• Trabalhar em equipe. 

• Ter visão de futuro. 

• Fazer a gestão da diversidade cultural. 

• Adotar também os valores femininos. 

• Estar conectado com o mundo. 

• Ser sonhador, criativo e inovador. 

• Elaborar projetos para alcançar objetivos. 

• Aproveitar bem o tempo. 

• Ter a atitude de aprender sempre. 

• Buscar equilíbrio sempre. 

• Incorporar o novo. 

• Ser um empreendedor. 

• Ser responsável pela formação de pessoas 

 

Seguindo esta nova era, algumas empresas estão investindo como 

estratégia para preparar seus recursos humanos na educação empresarial ou 

melhor dizendo na Educação Corporativa. 

Até então a área de “Treinamento e Desenvolvimento”das empresas 

preocupava-se com o desenvolvimento das habilidades, do trabalhador para a 

realização de suas atividade. O centro de treinamento tinha como foco o 

aprendizado individual e os resultados esperados eram o aumento das habilidade 

do profissional 
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A visão taylorista foi revertida; os processos da área de treinamento 

redimensionados; o profissional deve estar em processo contínuo 

autodesenvolvimento e ocorreu a mudança da formação profissional do 

trabalhador para a educação profissional das empresas. 

A educação corporativa compreende um processo educativo e um sistema 

de desenvolvimento de pessoas que: 

 

• objetiva desenvolver as competências, o aprendizado organizacional e atingir 

o público interno e externo, com aumento de competitividade; 

• vai além do treinamento, proporciona o desenvolvimento e a constante 

qualificação dos profissionais; 

• visa desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes nos colaboradores da 

organização e não apenas conhecimento técnico e instrumental; 

• desenvolve competências e forma cidadãos para gerar o sucesso da empresa 

e dos clientes; 

• proporciona aprendizagem baseada na prática dos negócios 

• difunde crenças e valores da empresa, do ambiente de negócios e a cultura 

empresarial; 

• deve possibilitar parceria com universidades e instituições de educação geral 

e profissional e desta forma agregar valor a seus programas; 

• deve proporcionar aos seus colaboradores uma visão global de negócio, com 

um enfoque no capital intelectual; 

• promover a gestão de conhecimento da organização. 

 

A Educação Corporativa deve estar ligada a um plano de ascensão e ou de 

carreira e o profissional envolvido em processo educativo almejará melhores 

colocações e ou desafios que lhe possibilitem a utilização do conhecimento 

construído. Ela deve desenvolver as quatro aprendizagens essenciais para os 

profissionais do século XXI, segundo a UNESCO: 

 

• Aprender a Conhecer - conciliar uma cultura geral, ampla o suficiente, com a 

necessidade de aprofundamento em uma área específica de atuação, 

construindo as bases para se aprender ao longo de toda a vida; 
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• Aprender a Fazer - desenvolver a capacidade de enfrentar situações 

inusitadas que requerem, na maioria das vezes, o trabalho coletivo em 

pequenas equipes ou em unidades organizacionais maiores; assumir iniciativa 

e responsabilidade em face das situações profissionais; 

• Aprender a Conviver - perceber a crescente interdependência dos seres 

humanos, buscando conhecer o outro, sua história, tradição e cultura e 

aceitando a diversidade humana. A realização de projetos comuns, a gestão 

inteligente e pacífica dos conflitos envolvem a análise compartilhada de riscos 

e a ação conjunta em face dos desafios do futuro; 

• Aprender a Ser - desenvolver a autonomia e a capacidade de julgar, bem 

como fortalecer a responsabilidade pelo auto-desenvolvimento pessoal, 

profissional e social. 

• Os líderes e gestores devem assumir papel de educadores adotando com 

postura responsável pela educação e aprendizagem de suas equipes.De outra 

forma, o processo educacional na empresa torna-se incompleto, uma vez que 

objetivos dos profissionais, serão frustrados, desperdiçando a contribuição da 

Educação Corporativa, catalizadora da formação profissional e pessoal dos 

indivíduo. 

• Profissional e empresa devem falar a mesma linguagem, onde os cenários 

reais das organizações são discutidos em sala de aula podendo ate corrigir 

deficiências em seu grupo de colaboradores, utilizando assim a Educação 

Corporativa como ferramenta de aprimoramento e desenvolvimento de 

competências na implantação das estratégias. 

É preciso se atualizar e capacitar para ser trabalhador gestor, coordenando 

seus próprios recursos, decisões, informações tecnologias. Um colaborador seja 

de qual setor participe que não se atualiza: não agrega valor à empresa, não traz 

o novo, não cri, não transforma, não significa deixar de estar envolvido, evoluir por 

meio da quebra ou transformações de padrões, paradigmas, regras, conceitos, 

limites. Autodesenvolvimento significa responsabilizar-se pelo projeto do próprio 

crescimento, ser o agente transformador e diretor da carreira de da vida. 

A educação é permanente na razão, porque o ser humano, ao longo da 

história, incorporou à sua natureza não apenas saber que vivia mas saber que 

sabia e, assim, saber que podia saber mais. 
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A educação e a formação permanente se fundam aí, a grande lição a 

aprender é que o mundo nunca mais será como antes. E devemos compreender 

que somos nós que precisamos mudar, e que essa mudança poderá torna-se a 

maior aventura de nossa vida. 

Um mundo em constante transformação exige treinamento constante.  

Para oferecer conteúdo exeqüível e que atenda à demanda de mercado e 

das organizações, o ensino corporativo deve estar atento às necessidades 

humanas e de um mercado cada vez mais ágil e em constante mutação.  

Basicamente, o universo corporativo é dividido em três segmentos: 

indústria, serviços e comércio. Toda a sociedade se move em torno destas 

atividades que caminham em alta velocidade e em busca da excelência e da 

inovação. Para que estes setores atinjam seus objetivos é preciso contar com 

pessoas cada vez mais qualificadas. E capacitação só é possível com 

conhecimento aprofundado de técnicas e estratégias. Esse é o papel da 

educação profissional. Proporcionar conhecimento e conteúdo de qualidade para 

atender a essa demanda. 

Tão importante quanto manter um conteúdo de excelência é oferecer o 

método adequado para a aplicação deste conhecimento. A metodologia que 

melhor irá atendê-lo deverá estar alinhada a uma tecnologia remota, em que ele 

poderá programar seus cursos em qualquer lugar. Por outro lado, um servidor 

público ou um profissional da iniciativa privada que mantém sua rotina dentro de 

uma estrutura corporativa interna, tem a possibilidade de se capacitar na própria 

instituição, em uma sala de treinamento com outros colegas. 

Para oferecer conteúdo exeqüível e que atenda à demanda de mercado e 

das organizações, o ensino corporativo deve estar atento às necessidades 

humanas e de um mercado cada vez mais ágil e em constante mutação.  

Basicamente, o universo corporativo é dividido em três segmentos: 

indústria, serviços e comércio. Toda a sociedade se move em torno destas 

atividades que caminham em alta velocidade e em busca da excelência e da 

inovação. Para que estes setores atinjam seus objetivos é preciso contar com 

pessoas cada vez mais qualificadas. E capacitação só é possível com 

conhecimento aprofundado de técnicas e estratégias. Esse é o papel da 
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educação profissional. Proporcionar conhecimento e conteúdo de qualidade para 

atender a essa demanda. 

Tão importante quanto manter um conteúdo de excelência é oferecer o 

método adequado para a aplicação deste conhecimento. A metodologia que 

melhor irá atendê-lo deverá estar alinhada a uma tecnologia remota, via internet, 

em que ele poderá programar seus cursos em qualquer lugar. Por outro lado, um 

servidor público ou um profissional da iniciativa privada que mantém sua rotina 

dentro de uma estrutura corporativa interna, tem a possibilidade de se capacitar 

na própria instituição, em uma sala de treinamento com outros colegas. 

O modelo institui a criação de valor como a competência central da 

empresas, centrada em torno de forte liderança executiva, metas de desempenho 

agressivas e altas expectativas de desempenho.É assim que se faz carreira como 

gestor ou empresa.Um conjunto de práticas, cujo denominador comum é a 

excelência, não pode ser apenas a execução da rotina. É preciso que as pessoas 

estejam sintonizadas com a gestão de valor, para ter a prática como parte do dia-

a-dia.  
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CAPITULO III 
 

 

3.1 O E-Learning na Educação Corporativa 
 

 

O e–learning vem ajudar.  

Seguindo uma tendência de mercado em plano mundial, as grandes 

empresas do momento pensam em Educação Corporativa quando tratam do 

treinamento e desenvolvimento (T&D) de seus funcionários e o conseqüente 

gerenciamento de seu capital intelectual.  

O conceito é antigo, iniciado com a General Electric, sob a batuta de Jack 

Welch, no Crotonville Management Development Institute, em 1955. Porém, a 

cada ano, parece estar mais em voga como uma das práticas mais adequadas 

para assegurar o desenvolvimento das pessoas no ambiente de trabalho. Assim, 

a Educação Corporativa é um processo no qual os funcionários se envolvem em 

um constante aprendizado que visa melhorar o desempenho e aumentar sua 

produção nos negócios. 

Nesse cenário, as empresas dão a seus funcionários não a estabilidade de 

décadas atrás, o emprego para toda vida, mas sim a possibilidade de se manter 

profissionalmente competitivo em sua carreira, aprendendo a cada dia e 

aumentando seus conhecimentos. A única exigência é comprometimento e 

produtividade – fatores que por si só são determinantes para qualquer trabalho 

atualmente. Com as qualificações adquiridas, a capacidade de conseguir 

emprego nas mais diversas organizações, a empregabilidade, fica praticamente 

garantida. 

Vários são os métodos possíveis dentro desse conceito, como laboratórios, 

aulas multimídia com CD–ROM, via satélite e e–learning. Todos têm como 

objetivo fazer com que o profissional esteja em imersão total com os valores e 

habilidades requeridas pela organização, de acordo com seu ambiente 

corporativo.  

Além disso, os programas educativos apresentados nas empresas são 
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reconhecidos como uma “Universidade Corporativa” (sendo esse o restritivo nome 

original em inglês, Corporate University), alguns inclusive com status de MBA, 

aulas com consultores renomados e treinamentos com altos executivos de seus 

próprios quadros. 

Dentre os métodos citados, o e–learning é um que começa a ganhar força 

em Educação Corporativa, ainda que aqui no Brasil se fale pouco sobre o tema. A 

resistência é em relação às dúvidas, muitas vezes infundadas, sobre a eficácia do 

aprendizado pela internet, usando apenas o computador.  

Mas, criando–se um bom processo de acompanhamento da aprendizagem 

que realmente “cuide” dos seus aprendizes de maneira personalizada, as chances 

de se ter um bom projeto de Educação Corporativa a partir do e–learning são 

grandes. Uma das razões para isso é que cada passo dado no ambiente online 

será monitorado automaticamente, com todas as informações disponíveis para 

que ajustes sejam feitos durante e depois do programa.  

Como em qualquer sistema de Educação Corporativa, o importante é que 

as metas sejam relacionadas com os objetivos estratégicos da empresa no 

mercado e com as competências necessárias aos cargos desempenhados. 

Para começar, é interessante que haja algum tipo de avaliação do gap de 

conhecimentos de cada funcionário antes (e também depois) de iniciada sua 

jornada pela Educação Corporativa ou pelo processo educacional na organização. 

Essa medida é extremamente importante se a gestão do capital intelectual é uma 

das diretrizes do projeto.  

A comunicação dos objetivos e dos valores da Educação Corporativa deve 

ser realizada para que o envolvimento de todos com as metas traçadas seja 

alcançado.  

A ferramenta é um mapa de várias áreas consideradas críticas pela 

organização para que obtivesse um desempenho superior de forma sustentável 

ao longo dos anos. Alguns de seus indicadores têm foco no processo, outros no 

desenvolvimento e o mais importante, no ser humano. Óbvio, o foco financeiro 

existe no modelo da Skandia, mas apenas com valor histórico para a empresa. 

Enfim, como um programa de Educação Corporativa tem por objetivo iniciar 

a cultura da aprendizagem contínua de acordo com a estratégia da organização, 

tão importante como acompanhar o desenvolvimento é avaliar o que se aprende 
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ou o que foi aprendido pelos funcionários.  

Instituir uma avaliação do impacto do programa para os participantes é uma 

forma de saber se as metas propostas foram atingidas e, ainda mais, de que 

maneira isso aconteceu. Os famosos quatro níveis de avaliação de treinamento 

criados por Donald Kirkpatrick podem ser adaptados e ampliados, já que se trata 

de um processo a ser gerenciado e não de um acontecimento único como o 

treinamento.  

Os resultados servirão para aperfeiçoar o processo de educação, 

adequando as atividades a práticas que resultem em profissionais mais bem 

preparados e motivados para o desempenho de suas funções no trabalho. [ 

Antes entrarmos no e-learning, não podemos deixar de falar em Educação 

a Distância. Para Moran: “a Educação a Distância é o processo de ensino-

aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão 

separados espacial e/ou temporalmente.” Esta modalidade pode ser descrita em 

três fases, tendo como base os avanços dos recursos tecnológicos de cada 

século: 

 1ª geração: Século XIX – caracterizado pelo material impresso. 

 2ª geração: Século XX – caracterizados pelos recursos radiofônicos, 

televisivos, aulas expositivas, fitas de vídeo e material impresso. 

 3ª geração: Século XXI – com as inovações tecnológicas temos hoje, 

teleconferência, chat, fóruns de discussão, correio eletrônico, blogs, ambientes 

virtuais (via web) e espaços Wiki. 

Com os avanços destas tecnologias e sua utilização na educação, 

percebeu-se a necessidade de regulamentar a Educação a Distância. Isto 

aconteceu com a nova Lei de diretrizes e Bases da Educação 9394/96 que 

declara em seu artigo 80: 

 

 “ O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de 
ensino, e de educação continuada.” 

 

O conceito de educação continuada segundo Moran: “se dá no processo de 

formação constante, de aprender sempre, de aprender em serviço, juntando teoria 
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e prática, refletindo sobre a própria experiência, ampliando-a com novas 

informações e relações.” 

No entanto, como pensar em educação continuada se o cenário da 

educação brasileira nos mostra a precariedade da educação básica, que não 

prepara nossos estudantes para enfrentar os desafios do mercado globalizado. 

Hoje, menos de 20% dos nossos jovens freqüentam as universidades e 40% dos 

jovens entre 17 a 24 anos estão desempregados. Sem conhecimento, como ser 

competitivo, como ter autonomia no aprendizado, como enfrentar o mercado de 

trabalho, como ser um profissional qualificado? 

Diante deste quadro, as próprias organizações perceberam a necessidade 

de mudar, em vez de buscar o profissional, resolveram capacitá-lo de acordo com 

as estratégias da empresa e do mercado e encontraram nos ambientes virtuais de 

aprendizagem um sistema de gestão da aprendizagem e de trabalho colaborativo, 

que tem como objetivo facilitar os processos educacionais permitindo a criação de 

cursos on line, utilização de recursos interativos como fóruns, chats, blogs, grupos 

de trabalho e comunidades de aprendizagem. 

Com estes ambientes é possível elaborar cursos ou treinamentos 

específicos para cada área de atuação dentro da empresa. Dependendo da 

necessidade da cada organização pode ser utilizado o formato blended que 

integra momentos on line e presenciais ou o e-learning que é totalmente  on line, 

fazendo uso das interfaces disponíveis no Learning Management System, 

integrando animações, vídeos, áudios, chats, fórum de discussão, bloco de 

anotações, biblioteca virtual, glossário, avaliação e as chamadas comunidades 

virtuais de aprendizagem. 

O formato e-learning  passou por duas fases, na primeira os cursos 

ofertados eram sem interatividade, já na segunda fase, o foco era voltado para os 

aspectos pedagógicos alinhados as especificidades das organizações, 

promovendo a interatividade.: “ As novas tecnologias interativas (..SILVA,2007L.) 

permitem a participação, a intervenção, a bidirecionalidade e a multiplicidade de 

conexões (...)” 

O e-learning é um meio pelo qual diferentes programas de aprendizagem 

podem ser rodados. A esta variedade somam-se ainda as questões pedagógicas. 

Para elaborar um programa é preciso levar em conta o aspecto técnico, 



29 
 

pedagógico e funcional. O aspecto técnico envolve as habilidades de um 

instuctional designer (profissional que desenha as seqüências pedagógicas, os 

objetivos da aprendizagem, selecionando tarefas e modalidades de interatividade, 

além dos exercícios de avaliação; é também um especialista em tecnologia e 

pode acumular os conhecimentos de webdesigner). A análise pedagógica, em 

geral, é feita por um profissional de treinamento. E a análise funcional se dá pelo 

especialista no assunto sobre o qual o programa será desenvolvido. 

Muitas empresas, por não ter estes profissionais, têm terceirizado o serviço 

para a elaboração de cursos que atendam suas necessidades e que  promovam a 

capacitação dos seus colaboradores. E para que esta educação continuada 

atenda as expectativas organizacionais e educacionais é preciso definir alguns 

critérios:  

 

Os programas e cursos devem pautar as necessidades específicas do 

negócio  

( reposicionamento no mercado). 

O público-alvo deve ser bem delimitado ( para quem?) 

 

As ações devem estar articuladas, teoria e prática. 

 

Articular as diferentes modalidades, estratégias e recursos. 

 

 Ter objetivos claros. 

 

Contar com o compromisso do participante. 

 

  O e-learning possui vários benefícios para atender a esta demanda como 

podemos ver a seguir: 

 

A flexibilidade permite que o participante aprenda independentemente do local 

e horário. 
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O participante torna-se autônomo do seu processo de aprendizagem, podendo 

aprender sobre o que quiser. 

 

A atualização cada vez mais rápida de conhecimentos. 

 

A tendência por este tipo de educação continuada já atingiu 87,2% das 

empresas que contam com outras vantagens do e-learning como a redução de 

custos, antes alocados para infra-estrutura e deslocamento de pessoal e na 

melhoria da assimilação do conhecimento em função da interatividade. 

Utilizar o poder transformador e democratizador das novas tecnologias na 

educação proporciona ao indivíduo o aprendizado contínuo e coletivo.  

A disponibilidade de informações sobre o mundo, a economia, a sociedade, 

a ciência, a tecnologia, a arte e a tudo mais, que seja interessante ou não, útil ou 

fútil, é ampla e está em todos os lugares ao mesmo tempo. As pessoas, nestes 

tempos, são bombardeadas por uma série de acontecimentos. Portanto, a 

informação em si, pertence a todos, até os que por ela não buscam, 

impreterivelmente em momento, estão mergulhados pelos meios que a propagam; 

no entanto, é preciso capacidade de retê-la e tornar isso um benefício para si e 

para os outros, de transformá-la em conhecimento e inovação. O conhecimento é 

mais valioso e poderoso do que os recursos naturais, grandes industrias ou 

polpudas contas bancárias. 

Em todos os setores, as empresas bem sucedidas são as que têm as 

melhores informações ou as que controlam de forma mais eficaz. 

O conhecimento tornou-se o recurso econômico proeminente, mais 

importante do que matéria-prima e muitas vezes mais importante do que o 

dinheiro. E o conhecimento está no ser humano, que diante dessa nova visão 

competitiva, começa a ser encarado como parceiro da organização. O 

conhecimento como fonte de vantagem competitiva para as empresas que visam 

um desenvolvimento sustentável. Gerar a transferir conhecimento na empresa é 

sempre um processo de aprendizagem organizacional: conhecimento não é 

coleção, é conexão, mais importante do que gerar novos conhecimentos é fazer 

conexões com conhecimentos já existentes, paliando a rede de relacionamento 

internos e externos da organização. 
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Há um ciclo específico para gestão do conhecimento, através de um 

processo seqüencial processo: pesquisa para gerar conhecimento; educar para 

pessoas compreenderem conceitos e técnicas que permitam atividade; divulgar o 

conhecimento estimulando a comunicação para levar à inteligência empresarial e 

aplicar para as pessoas colocarem em prática os conhecimentos, gerando 

resultados.  

O conhecimento é conseqüência de um processo complexo, subjetivo, 

relacionado aos valores do indivíduo e de seu ambiente cultural e surge de muitos 

fluxos de informação provenientes destes dois elementos, do fluxo de informação 

e da rede de comunicação, que caracterizam juntos o formato da cultura 

organizacional. 

Algumas empresas adotam os seguinte objetivos e práticas: 

 

• Equilíbrio entre o aprendizado presencial e virtual, responsabilizando as 

pessoas pelo seu autodesenvolvimento. 

 

• Enfoque na educação inclusiva visando o público interno e o externo e 

envolvendo toda a cadeia de agregação de valor (colaboradores, 

familiares, fornecedores, comunidade acadêmica, clientes, terceiros, 

fundações, entidades nacionais e internacionais); 

 

 

• Estabelecer parcerias internas, estimulando os gestores a serem 

educadores e educando; envolvendo a cúpula administrativa para criar 

compromisso com o projeto e os programas educacionais. E parcerias 

externas com instituição de ensino, bibliotecas, empresas especializadas, 

consultorias, fornecedores e a comunidade; 

 

• Ser um foco de perpetuidade da visão, missão, valores e cultura 

organizacional; 

 

 

• Processo de ensino com foco na aplicação prática; 



32 
 

 

• Contribuir para a imagem da empresa perante a sociedade; 

 

• Programas educacionais: simpósios, MBA’s, seminários, palestras,  

 

• Especializações, cursos de extensão, programas para portadores de 

deficiência, grupos de estudo, desenvolvimento de idiomas, cursos à 

distância, bolsas para graduação, pós-graduação, bibliotecas próprias ou 

através de parcerias, disponibilizando livros, revistas, vídeos e artigos; 

todos os programas desenvolvidos de acordo com as competências 

específicas de cada setor, atendendo as necessidades dos diferentes 

grupos (técnico operacional e gerencial). 

 
 

Em essência, a Educação Corporativa é uma estratégia das organizações 

para preparar seus recursos humanos de forma que possam se constituir em uma 

vantagem competitiva. O desafio é mantê–los sistematicamente atualizados em 

suas competências primárias, que dizem respeito a seus cargos, e a algumas 

competências básicas para os negócios. 

            Nesse cenário, as empresas dão a seus funcionários não a estabilidade 

de décadas atrás, o emprego para toda vida, mas sim a possibilidade de se 

manter profissionalmente competitivo em sua carreira, aprendendo a cada dia e 

aumentando seus conhecimentos. A única exigência é comprometimento e 

produtividade, fatores que por si só são determinantes para qualquer trabalho 

atualmente. Com as qualificações adquiridas, a capacidade de conseguir 

emprego nas mais diversas organizações, a empregabilidade, fica praticamente 

garantida. 
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CAPITULO IV 
 

 

4 CASES 
 

 

4.1 Mc Donald's 
 

 

A empresa Mc Donald's tem sua marca no mundo inteiro. Só no Brasil 

existem 565 restaurantes. 

A prioridade da organização é que o atendimento e a produção dos lanches 

sejam iguais em todo o Brasil e para alcançar estes objetivos é preciso que todos 

estejam na mesma sintonia. Há quatro anos eles vêm investindo na educação 

corporativa e nas novas tecnologias. 

Neste ano, buscaram uma nova parceria com o Senac Rio para 

desenvolver um programa que atenda as suas necessidades. 

O curso é oferecido para os gerentes de toda a rede. 

O ambiente de aprendizagem utilizado é no Black Boord, formato e-

learning.  

Para realizar o programa, participaram uma pedagoga, que acompanhou o 

dia-a-dia dos gerentes, um conteudista e um roteirista. 

Os gerentes participam de dois momentos presenciais: a aula inaugural e a 

apresentação do projeto de conclusão do curso. 

O programa consta de três módulos: 

 

• Noções de Recursos Humanos 

• Princípio de Finanças 

• Marketing  

 

A duração total do módulo é de três meses e foi estruturado da seguinte 

forma: 
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• texto 

• discussão 

• quadrinho 

• vídeo ilustrativo 

• game 

• avaliação 

 

Para o acompanhamento do programa, os participantes contam com a 

mediação de três tutores. 

Os participantes têm o compromisso de se dedicar pelo menos duas horas 

por dia ao  aprendizado. Para facilitar o acesso a empresa disponibiliza em cada  

restaurante um computador na sala dos funcionários.            

No final, para avaliação, eles apresentam um projeto com o tema: Como 

gerenciar um restaurante, para o diretor do Mc Donald's, o gestor de Recursos de 

Treinamento e outros convidados. 

A meta é que 535 gerentes possam ser capacitados no período de um ano 

e meio. 

O grupo Mc Donald's acredita que vale a pena investir em educação 

corporativa e que o ensino a distância será um fator de diferenciação no mercado. 

Aspectos positivos deste programa: 

 ● capilaridade aumentada ● negócios diante da velocidade ● uniformidade das informações ● demanda atendida ● geração de valor  

   

4.2 Vale 

 

Empresa global sediada no Brasil, a Vale investe cada vez mais no capital 

intangível, o conhecimento. Hoje, a vale ocupa a posição de maior produtora 
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mundial de minério de ferro e uma das maiores em níquel, caulim, cobalto, ferro 

ligas e alumina. 

Longe de olhar apenas para a atividade de extração mineral, a vale 

entende que o conhecimento e aprendizagem são vitais para seu negócio. 

Um dos modelos educacionais da vale, que é benchmark, é o Trilhas 

Técnicas. Liderado pela Valer educação ( área responsável pelo desenvolvimento 

de pessoas), objetiva a formação contínua de todos os funcionários técnico-

operacionais das áreas de minas, portos, usinas e ferrovias. 

A primeira etapa do programa é o mapeamento de competências. Com a 

colaboração de comitês técnicos, integrados por especialistas das diversas áreas, 

a valer educação define o conjunto de competências a desenvolver o itinerário 

pedagógico a ser seguido pelos diversos perfis. O comitê técnico ajuda a detectar 

os potenciais educadores internos que atuarão na formação de pessoas. 

A segunda etapa implica em dois processos articulados: a formação de 

educadores e o desenvolvimento de materiais didáticos. O desenho do programa 

de formação, intitulado Educadores para Valer, inclui workshops presenciais, 

curso on-line com tutoria, participação em comunidades de prática e coaching ao 

longo de sua atuação. O funcionário da Vale aprende a atuar como multiplicador 

de conhecimento e um gestor de mudança, tornando-se capaz de orientar grupos 

que precisam aprender continuamente e de forma cada vez mais pró-ativa.  

A terceira etapa é a implementação propriamente dita, com centenas de 

ações que ocorrem simultaneamente. Uma equipe de gestão das Trilhas Técnicas 

faz o monitoramento e avalia todo o processo, gerando controles e relatórios e 

garantindo a correção imediata de eventuais “GPS” e o aprimoramento contínuo. 

A pedagogia do programa baseia-se na idéia de rede de aprendizagem 

cooperativa, a parte do princípio de que se aprende pela interação. 

As mídias e tecnologias funcionam como linguagens a partir das quais o 

sujeito constrói conhecimento. Busca-se a formação de pessoas pró-ativas, com 

autonomia intelectual e pensamento crítico. 

Os resultados do programa Trilhas Técnicas atestam o sucesso do modelo. 

O conhecimento ajudou a fazer a diferença: a melhor produtividade ajudou a 

elevar o lucro líquido da Vale em 2007, chegando ao valor recorde de US$11,825 

bilhões, com aumento de 62,9% em relação ao ano anterior. 
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CONCLUSÃO                
 

 

Nesta pesquisa, podemos analisar como a globalização influenciou a 

sociedade, a economia e o indivíduo.  

O mercado de trabalho, com suas exigências competitivas obrigou o 

profissional a se adequar ao novo perfil de século XXI, que prioriza o 

desenvolvimento de competências, o trabalho em equipe e a educação 

continuada. 

As empresas, que em busca da qualidade, da inovação e da 

competitividade, perceberam a necessidade de se adequar e capacitar seus 

profissionais, implantando a educação corporativa como meio de desenvolver o 

profissional e a organização. 

Com o avanço das novas tecnologias foi possível iniciar a educação 

continuada. 

Sendo assim, as novas tecnologias contribuíram para uma educação 

corporativa de qualidade a partir do momento que é possível: 

Elaborar projetos que atendam as especificidades do negócio, alinhadas a 

proposta de valor da empresa, com a proposta educacional. 

Promover através da educação on line a interatividade e o aprendizado 

colaborativo. 

      Alinhar este projeto ao perfil do público alvo desejado. 

          Além das contribuições citadas acima também não podemos esquecer-nos 

da: Flexibilidade de tempo do participante. 

 Redução de custos. 

Vale ressaltar que as novas tecnologias valorizam as trocas interpessoais 

na construção do conhecimento, para Vygotsky: “ a aprendizagem influência no 

desenvolvimento do indivíduo.” Ninguém aprende sozinho. É por isso, que o 

grande diferencial na educação on line é a interatividade que acontece nos 

ciberespaços com a comunicação em rede, rompendo com o paradigma da mídia 

em massa para a comunicação personalizada, valorizando a participação das 

pessoas em comunidades de debate e argumentação. 
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A aprendizagem interativa, compartilhada e dialogada é a grande 

contribuição que as novas tecnologias trazem para a educação corporativa de 

qualidade. 

Existem alguns meios de aprendizado em que o educando tenha que 

buscar o conhecimento por si próprio. Uma das premissas e objetivo da 

universidade competitiva corporativa é desenvolver nos colaboradores o 

sentimento de necessitar do conhecimento a todo instante para evoluir. Para tal, 

as empresas criam chats de discussão, cursos on-line, formam bibliotecas 

próprias, ou tem acesso a elas através de parcerias; para estimular as pessoas a 

querer o autodesenvolvimento 

A educação corporativa desempenha, para si e para os colaboradores, o 

papel que as universidades convencionais, na maioria dos casos, não conseguem 

fazer; formar profissionais preparados e capacitados para atuar no mercado , 

além disso, profissionais preparados especificamente para setores específicos da 

economia. 

É estritamente necessário envolver líderes e gestores em todas as etapas 

do projeto educação corporativos, inclusive os colocando como os responsáveis, 

como educadores de suas equipes. Todos são co-participantes do projeto e têm 

que estar abertos à possibilidades de que podem aprender a qualquer momento e 

com qualquer pessoa; o mesmo se diz sobre não perder a oportunidade de 

ensinar. 

O clima organizacional saudável, onde os funcionários aceitem e fomentem 

a cultura organizacional vigente, assim como, o conhecimento circule livremente, 

facilitando a implantação de um novo conhecimento. 
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