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Este artigo apresenta um panorama conciso a

respeito das atividades relacionadas à educa-

ção corporativa em organizações de diferentes

setores atuantes no Brasil. Está dividido em

duas partes: 1) uma síntese dos resultados de

uma pesquisa sobre a realidade da educação

corporativa no Brasil, realizada pelos autores

(a pesquisa já foi tratada na Revista T&D/IC,

edição 140, na qual foi descrita de modo resu-

mido); e 2) apresentação dos principais pro-

blemas, desafios e algumas tendências que a

área Educação Corporativa estará encarando

em um futuro próximo, de acordo com um le-

vantamento feito com representantes de vári-

as organizações.

PESQUISA SOBRE RESULTADOS DA EDUCAÇÃO

cORPORATIVA NO BRASIL

Os dados e as análises apresentados a se-

guir baseiam-se na pesquisa "Mensuração de

Resultados em Educação Corporativa no Bra-

sil", realizada pelos autores, fruto de uma par-
ceria entre a Fundação Instituto de Adminis-

tração e a Natura, com o propósito de se obter

um panorama mais acurado de como está sen-

do tratado o assunto pelas organizações brasi-

leiras. No período de 4 a 30 de novembro de

2004 foram enviados instrumentos de questi-

onários para 164 organizações que atuam no

Brasil e que, sabidamente, apresentavam al-

DeVIDO a Dinâmica Que Tem

envolvido o PROCeSSO de

evolução DO educação

Corporativa no BRasi l , Faz-se

necessário um mapeamemto

mais acurado de como está

sendo TRaTaDO o assumo P e L a S

organizações brasileiras

guma iniciativa de educação corporativa. Trinta

e nove empresas responderam o questionário,

que era constituído por questões
qualificadoras, fechadas (com a utilização de

uma escala Likert de 6 pontos) e abertas, em

um total de 64 questões, e era dividido em três

partes: a) Caracterização da empresa e do

respondente; b) Caracterização do Sistema de
Educação Corporativa (SEC); e c) Resultados

do SEC da empresa. A terceira parte da pes-

quisa, Resultados do SEC da empresa, levou

em conta cinco blocos temáticos, os quais se

relacionavam aos sete princípios de sucesso de

um Sistema de Educação Corporativa, descri-

tos por Marisa Eboli em seu livro "Educação

Corporativa no Brasil: Mitos e Verdades", pu-

blicado pela Editora Gente, em 2004.

BREVE PERFIL DAS EMPRESAS RESPONDENTESTrinta e nove das 164 organizações às quais

foram enviados os questionários responderam

às questões solicitadas. Estas empresas foram

classificadas, de acordo com o seu setor de

atividade, da seguinte maneira: 28% do setor

financeiro; 10% da indústria primária; 21% da

indústria secundária; 13% da indústria de

infraestrutura; e 28% do setor de serviços.

Podem ser citados como pontos de desta-

que: a) notadamente há uma maior participa-

ção na pesquisa de empresas privadas com
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educação corporativa

TABELA 1

faturamento superior a R$ 1 bilhão
(61,5%), com número de funcioná-
rios maior que 2 000 (79,6%) e com
abrangência de atuação internaci-
onal. Justifica-se este perfi l , em
função das grandes empresas ado-
tarem práticas em uso no exterior
e terem maior volume de investi-
mentos em desenvolvimento das
pessoas; b) houve praticamente um
empate em termos da origem de ca-
pital das empresas, 564% de bra-
sileiras, contra 43,6% de estrangei-
ras, demonstrando que ambas estão em um
patamar de igualdade em termos de educação
corporativa; e c) a maior parte das empresas
possui uma abrangência de atuação internaci-
onal, o que pode ser crítico para a formação
dos SECs, conforme será visto mais adiante.
 
 CARACTERIZAÇÃO DO 

A finalidade básica de um Sistema de Edu-
cação Corporativa (SEC) é fomentar "o desen-
volvimento e a instalação das competências
empresariais e humanas consideradas críticas
para a viabilização das estratégias de negóci-
os" (Eboli, 2004, p. 48), de uma forma siste-
mática, estratégica e contínua. Percebe-se, as-
sim, o poder e a importância deste conceito
em um cenário de extrema competitividade,
como o atual, na criação de valor real agrega-
do às pessoas envolvidas e ao negócio em si.
Assim sendo, a segunda parte do instrumento
de pesquisa referia-se às principais caracterís-
ticas e aspectos dos Sistemas de Educação
Corpora t iva (SEC's) das organizações
respondentes, como apresentado abaixo:
a) a grande maioria dos SECs está subordina-
da à área de Gestão de Pessoas (71,8%);
b) pela posição na hierarquia da organização,
o SEC se encontra em um nível que pode ser

considerado estratégico (para 33,3% está um
nível hierárquico abaixo do CEO e para 41%
está dois níveis abaixo do CEO); e
c) a grande maioria uti l iza ferramentas de e-
learning(87,2% dos respondentes).

ResuLTdDos oecoRRentes DOS sistemas oe
eoucação coRPORativa

A'terceira parte do instrumento de pesqui-
sa v i s ava à obtenção da o p i n i ã o dos
respondentes no que tange aos resultados dos
Sistemas de Educação Corporativa e estão dis-
postos de acordo com os cinco agrupamentos
das questões fechadas, como segue:

Alinhamento estratégico e mapeamento
das competências

Verificou-se uma grande concordância dos
respondentes sobre o alinhamento estratégi-
co, enfatizando que os SECs apresentam um
alinhamento com a estratégia da organização
como um todo, tendo sua importância aumen-
tada em relação ao Treinamento & Desenvolvi-
mento tradicional (ver acima tabela 1).

Inserção da educação corporativa na cultura
organizacional

De modo geral, pôde-se verificar que há
uma grande concordância dos respondentes de
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TABELA 2

que a cultura da educação corporativa passou

a fazer parte do cotidiano da organização. É

relevante ressaltar a necessidade da participa-

ção da alta administração para o sucesso das

atividades educacionais nas or-

ganizações, principalmente

quando da sua concepção (ver

tabela 2, acima).

"a eoucação

coRPORdTiva RepResenia

um R6FORÇO na imaoem

insTiTucionaL, uma vez

aue os Responoenies

concoRoam aue HO uma

remenda na memoRia

oa imaoem oa

ORGanização"

TABELA 3

Intervenção dos stakeholders
na formulação dos progra-
mas educacionais

Verificou-se que as deman-

das da cadeia produtiva e da co-

munidade local não são consi-
deradas tão prioritárias na con-

cepção dos programas educaci-

onais dos SECs. Mas já se pode

depreender que a visão que as
empresas pesquisadas tem do

seu negócio não está apenas
voltada para atender demandas

internas mas também para de-

mandas de outras partes interessadas (ver ta-

bela 3, ao lado).

Avaliação dos programas educacionais
Não há um posicionamento muito claro

por parte dos respondentes com relação ao
processo de mensuração e avaliação do de-

sempenho de suas atividades de educação

corporativa. O modelo de Kirkpatrick, ape-

sar de ter sido proposto em 1959, continua

representando o "estado da arte" quando

o assunto é avaliação de programas de trei-

namento. Embora reconhecido por toda a

atenção que tem recebido ao longo dos

anos, a utilização deste modelo é tímida,

tendo em vista a dificuldade e custo de
mensurar os níveis 3 e 4 (ver tabela 4, na

próxima página ).
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TABELA 4

TABELA 5

Indicadores resultados internos
Verificou-se que os SECs têm sido
percebidos como responsáveis por
melhorias nos resultados das orga-
nizações, principalmente no que diz
respeito ao desempenho das pes-
soas, ao desempenho das áreas, à
satisfação dos colaboradores, e ao
orgulho das pessoas em pertencer
à empresa (ver tabela 5, abaixo).

Indicadores resultados externos
A educação corporativa re-

presenta um reforço na imagem
ins t i tuc ional , uma vez que os
respondentes concordam que há
uma tendência na melhoria da
imagem da organização e da qua-
l idade de seus produtos e servi-
ços como desdobramento das
atividades dos SECs (ver tabela
6, na próxima página).

conclusões gerais

Como conclusões gerais do es-
tudo, o quadro 1 resume ao grau
de concordância/discordância dos
respondentes da pesquisa relaci-
onado a cada bloco temático.

A part ir dos resultados apre-
sentados, sinteticamente pode-se
dizer que:
 Tendência de alinhamento
estratégico

Os SECs apresentam alinha-
mento com a estratégia de negó-
cios da organização, caracterizan-
do-se efetivamente como um sis-
tema de educação estratégico.
 A educação é um valor
organizacional
Na percepção dos respondentes a
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educação corporativa
TABELA 6

menta l idade de educação
corporativa e a preocupação com
aprendizagem permeiam a empre-
sa como um todo, inserindo-se na
sua cultura e nos seus principais
processos.

Baixa participação dos
stakeholders

De modo geral, as demandas
da cadeia produt iva e da comu-
nidade local ainda são pouco
consideradas na formulação dos
programas educacionais do SEC.

Dificuldade de implantação
de um sistema de avaliação

Embora se reconheça a impor tância de
aval iar os programas educacionais do SEC,

conjunto não tenham sido percebidos como
fortes, há uma tendência de os respon-

de maneira sistemática esta ainda é uma dentes c o n c o r d a r e m que h o u v e u m a
melhoria da imagem da organização e da
qualidade de seus produtos e serviços como
desdobramento das atividades dos SECs.

prática restrita a poucas empresas.
Efeitos positivos no ambiente inter-

no
São percebidos efeitos impor tan tes dos

SECs na melhoria dos processos internos,
dos resultados financeiros e também do cli-
ma organizacional, mesmo sem haver um
método sistemático de avaliação dos pro-
gramas educacionais.
 Reforço na imagem institucional

Embora os resultados externos decor-
rentes da implantação dos SECs em seu

QUADRO 1

pROBLemas, oesaFlos, InreResses oe
pesauisa e renoências PORO a eoucação
coRpORdTiva no BRQSÍL

Como resultado de recente workshop rea-
lizado nas instalações da Fundação Instituto
de Administração, em setembro deste ano,
com cerca de 20 representantes de organiza-

ções que mantêm Sistemas
de Educação Corporativa,
obteve-se um cenário pre-
sumido dos novos desafi-
os e caminhos que a edu-
cação corporativa deve tri-
lhar no Bras i l , além de
uma indicação dos prin-
cipais problemas relacio-
nados ao tema que hoje
afligem as organizações.
Os resultados estão resu-
midos a seguir:
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educação corporativa

Principais problemas e desafios
• Al inhar as ações de educação corporativa à
estratégia e às competências empresariais;
• Ampliar as ações de conectividade;
• Aprofundar-se no estudo dos impactos da
educação a d i s t â n c i a na ap rend i zagem
organizacional;
• Criar novas metodologias de ensino-apren-
dizagem;
• Criar uma conexão entre educação
corporativa e gestão do conhecimento: "Como
se tornar um Centro de In te l igência
Corporativa" e possibilitar a criação do conhe-
cimento?
» Criar uma cultura na empresa para a mu-
dança de um sistema de T&D para educação
corporativa;
• Definir a atuação do gestor na criação de
um ambiente de aprendizagem;
• Estender as ações educacionais aos demais
públicos (cadeia produtiva e comunidade);
• Estimular e manter a autodisciplina nas prá-
ticas de educação a distância;
• Mensurar adequadamente os resultados ob-
tidos pelos Sistemas de Educação Corporativa
e pelos programas educacionais;
" Obter novas formas de financiamento para
os programas de educação corporativa;
• Promover o envolvimento da média/alta ge-
rência;
• Promover o envolvimento dos stakeholders
(cadeia de valor) no SEC; e
• Viabilizar a internacionalização das em-
presas brasileiras e seus Sistemas de Edu-
cação Corporativa ("Como educar em outra
cultura?").

Interesses de pesquisa em educação
corporativa:
• Busca de soluções compartilhadas por meio
de interação entre as empresas promotoras da
educação corporativa;
« Disseminação e discussão de cases de su-

cesso para os problemas e desafios para a ges-
tão de educação corporativa;
• Identificação das melhores soluções em
tecnologia da informação para a educação
corporativa;
• Melhoria da sistemática de avaliação, bus-
cando-se uma padronização de sistemas e in-
dicadores;
• Identificação dos principais indicadores de
avaliação dos SEC no Brasil e das semelhan-
ças entre eles e com os utilizados em outros
países, buscando uma melhoria no processo
de mensuração de desempenho dos SEC's;
• Comparação entre os indicadores: ROI
(Return over Investments) x ROL (Return over
Learning);
m Alinhamento entre o uso da tecnologia e as
técnicas e conceitos de andragogia no ambi-
ente empresarial;
• Visão compartilhada sobre as trilhas do
conhecimento e processos de certificação;
• Identificação e disseminação das melhores
práticas de educação corporativa do mercado.

Desta forma, percebe-se que há uma de-
manda latente por novos trabalhos e pesqui-
sas que preencham estas lacunas e possibili-
tem, cada vez mais, o desenvolvimento do
tema e a aproximação constante da prática e
da teoria.

Tendências para a educação corporativa
• Processo de consolidação, aprimoramento
e ampliação das experiências já existentes;
• Internacionalização dos sistemas de educa-
ção corporativa (por exemplo, Sistemas de Edu-
cação Corporativa cujo âmbito de atuação é
nacional e que deverão se internacionalizar,
pelo menos no âmbito da América Latina);
• Mudanças e inovações, como intercâmbio
entre SECs, atividades compartilhadas etc...
E n f i m , novos formatos e dinâmicas para
otimizar produtos e recursos das empresas.
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