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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo comprovar a necessidade de reestruturação do departamento de 
treinamento de uma empresa que comercializa Sistemas Gerenciais, usufruindo das tecnologias e 
Educação a Distância como forma de promover a formação continuada. Para isso, foram realizadas 
pesquisas bibliográficas, entrevista com a gerente do Departamento de Treinamento e questionário 
para os funcionários. No sistema tradicional de treinamento, a aprendizagem apresenta começo e fim, 
ou seja, depois de cumprida a carga horária do treinamento, considera-se o serviço completo, já na 
universidade corporativa, o sujeito é incentivado a qualificar-se de forma contínua. Através do apoio e 
participação dos gestores, da educação a distância, dos recursos tecnológicos e das diversas ações 
que promovam o conhecimento, mesmo estando dispersos geograficamente, os funcionários da 
empresa estarão aptos a desempenhar suas funções com criatividade e inovação de forma contínua.  
 
Palavras-chave: conhecimento, formação continuada, recursos tecnológicos, treinamento, 
universidade corporativa 

 

ABSTRACT  
 
This paper aims to demonstrate the need for restructuring of the training department of a company 
that sells Management Systems, taking advantage of technology and distance education as a way to 
promote continuing education. Thus, we conducted literature searches, interview with the manager of 
the Department of Training and questionnaire for employees. In the traditional system of training, 

                                                 
1
 Licenciada em Computação pela UNIJUI – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul. Aluna do Curso de Especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação 
aplicadas à Educação – UFSM. 



2 

 

 

learning has beginning and end, ie after completing the training workload, consider the full service, 
already in the Corporate University, the subject is encouraged to qualify continuously. Through the 
support and participation of managers, distance education, technological resources and the various 
activities that promote knowledge, even when dispersed geographically, the company's employees will 
be able to perform their duties with creativity and innovation continuously. 

 
Keywords: knowledge, continuing education, technology resources, training, Corporate Universities 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As mudanças sociais, políticas, econômicas e tecnológicas vêm ocorrendo em 

velocidade acelerada e afetam as organizações que, para conquistarem vantagem 

competitiva, necessitam de inovação permanente. As empresas estão cada vez mais 

exigentes e necessitam preparar os funcionários para enfrentarem essas mudanças.  

Grande parte das instituições de ensino não consegue acompanhar esse 

ritmo acelerado para preparar os alunos para o mercado de trabalho, dessa forma, 

as próprias organizações vêm encontrando soluções que transformem o 

conhecimento pessoal (tácito) em conhecimento explícito. Não basta apenas 

proporcionar qualificação através de treinamentos para os funcionários, mas sim, 

promover uma maneira nova de pensar e agir para que eles estejam continuamente 

aptos para desempenhar suas funções com criatividade e inovação. 

Diversas empresas adotam a universidade corporativa para promover o 

desenvolvimento dos funcionários. De acordo com Furtado (2005, p. 48), a 

universidade corporativa é definida “como um veículo e/ou processo do sistema de 

educação corporativa.”. Segundo essa mesma autora, a palavra “universidade” 

representa um artifício de marketing para criar uma imagem de grande iniciativa, 

para atrair a atenção dos funcionários, já que as universidades corporativas não são 

reconhecidas pelo Ministério da Educação. 

A metodologia empregada foi a de caráter qualitativo e quantitativo, o 

instrumento para a coleta dos dados constituiu-se de entrevista com a gerente do 

departamento de treinamento e questionários para os funcionários da empresa. 

Dessa forma, esta pesquisa foi desenvolvida com o intuito de comprovar a 

necessidade de reestruturação do departamento de treinamento de uma empresa 

que comercializa Sistemas Gerenciais, usufruindo das tecnologias e Educação a 

Distância como forma de promover uma formação continuada.  
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Este estudo tem a seguinte organização: a seção 2 apresenta o referencial 

teórico sobre educação corporativa, além de elencar as diferenças entre 

departamento de treinamento tradicional e universidade corporativa. A seção 3 

aborda a EAD e TIC nas organizações. Um breve histórico da empresa de Sistemas 

Gerenciais e como são realizados os treinamentos é descrito na seção 4. A seção 5 

apresenta a metodologia e, a análise dos resultados, é apresentada na seção 6. Por 

fim, na seção 7, as considerações finais. 

 

2 EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

 

O termo universidade corporativa (UC) surgiu a partir das Corporate 

Universities dos Estados Unidos, e traz à mente a ideia de comunidade, grupo, 

coletividade, organização de aprendizagem. No Brasil, essa nomenclatura vem 

sendo utilizada desde os anos 1990, porém, a partir do ano de 2000 verificou-se 

com mais frequência o surgimento das universidades corporativas, impulsionadas 

pelo aumento de demandas por maior escolarização e competência profissional de 

mão de obra, e pela necessidade de compartilhar o conhecimento nas organizações. 

A universidade corporativa é uma estratégia para promover a educação corporativa 

(MULLER, 2009). 

De acordo com Furtado (2005, p. 48), a UC é definida “como um veículo e/ou 

processo do sistema de educação corporativa. E educação corporativa é 

conceituada como todo o sistema de uma empresa que cuida da formação e 

capacitação de profissionais”. Segundo essa mesma autora, a palavra “universidade” 

representa um artifício de marketing para criar uma imagem de grande iniciativa, 

para atrair a atenção dos funcionários, já que as universidades corporativas não são 

reconhecidas pelo Ministério da Educação. 

Segundo as pesquisas realizadas por Eboli (2004, p. 41) é “absolutamente 

necessário que as empresas desenvolvam seus talentos e competências a fim de 

aumentar sua competitividade e obter melhores resultados nos negócios”. Prova 

disso, segundo a autora, é o guia As Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 

da revista Exame, onde a quantidade de empresas que têm um sistema de 

educação corporativa no conceito de UC é cada vez maior. 
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Dessa forma, as organizações vêm reestruturando os antigos departamentos 

de treinamento para chegar às universidades corporativas, como forma de promover 

uma formação continuada, não só para os funcionários, mas também para clientes e 

fornecedores. 

 

2.1 Departamento de treinamento x Universidade Corporativa 

 

No sistema tradicional de treinamento, a aprendizagem apresenta começo e 

fim, ou seja, depois de cumprida a carga horária do treinamento, considera-se o 

serviço completo. Na abordagem da educação corporativa, o aluno é incentivado a 

qualificar-se de forma contínua (FURTADO, 2005). 

Outras diferenças também podem ser visualizadas de acordo com o quadro 1. 

 

 Antigos departamentos de 

treinamento 

universidade corporativa 

Local Prédio 

Concentrado na sala de aula 

 

Aprendizagem disponível sempre 

que solicitada, em qualquer lugar, a 

qualquer hora 

Conteúdo Atualizar qualificações técnicas Desenvolver competências  

Metodologia Aprender ouvindo Aprender agindo 

Público-alvo Funcionários internos Funcionários, clientes e 

fornecedores 

Corpo docente Gerente do departamento de 

treinamento / instrutores 

Gerentes de diversos departamentos 

e parcerias com instituições de 

ensino 

Frequência Evento único, com início e fim Processo contínuo de aprendizagem 

Meta Desenvolver qualificações do 

indivíduo 

Solucionar problemas reais e 

melhorar o desempenho coletivo no 

trabalho 

Quadro 1 – Mudança de paradigma do Treinamento para universidade corporativa  

Fonte: Adaptado de Muller (2009) e Eboli (2004) 

 

Na universidade corporativa, o treinamento que antes era conduzido por um 

instrutor, passa para vários formatos de aprendizagem, tanto presencialmente 

quanto virtualmente e utiliza diversas tecnologias educacionais. Dentre algumas 

ações que vem sendo desenvolvidas pelas empresas, destacam-se:  
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- cursos de gestão empresarial, compras, controle financeiro, logística, 

qualidade, informática, idiomas, presenciais e/ou virtuais, em parcerias com 

instituições de ensino; 

- diálogos orientados (fóruns e chats) com especialistas, num horário pré-

determinado; 

- bibliotecas digitais contendo trabalhos de conclusão de curso dos 

funcionários, livros e revistas digitais;  

- palestras, cursos, workshops,  

- programas de autodesenvolvimento – cursos na metodologia on-line 

disponibilizados a qualquer hora, para autoestudo, sem e/ou com acompanhamento 

de tutores; 

- parcerias com universidades para oferta de cursos de especialização; 

- programas de estágio. 

A educação a distância e as tecnologias de informação e comunicação são 

alternativas que podem atender essas ações promovidas pelas universidades 

corporativas. Conforme Moran (2007), acredita-se que em poucos anos dificilmente 

teremos um curso totalmente presencial. Todas as universidades e organizações 

educacionais, em todos os níveis, precisam experimentar novas soluções para cada 

situação, curso e grupo. 

 

3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TIC NAS ORGANIZAÇÕES 

 

As atribuições profissionais, horários e locais de trabalho, demandas da vida 

particular, dificultam que as pessoas consigam se dedicar exclusivamente aos 

estudos de capacitação. “As pessoas não podem voltar para os bancos escolares ou 

universitários todas as vezes que necessitarem de nova capacitação, de atualização, 

iniciação, aprofundamento ou treinamento qualificado” (NETO, 2008, p.198-199). 

Ainda, segundo este autor, a Educação a Distância (EAD) se apresenta 

como uma proposta educacional enriquecedora, desenvolvida através de diversas 

tecnologias, como o material didático impresso, rádio, televisão, computadores e 

Internet. Entre os benefícios estão a: redução de custos, otimização do tempo, 

desenvolvimento de habilidades, facilidade de acesso, flexibilidade, eficácia, 

formação permanente e pessoal, formas diferenciadas de ensino e aprendizagem, 
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bem como a inclusão de pessoas com deficiência. Através do uso da Internet, a 

mensagem pode ser transmitida para várias pessoas com baixo custo, o ensino e a 

aprendizagem é bidirecional, com feedback entre professor e aluno. (NETO, 2008) 

Neste sentido, Silva (2006, p. 20) também justifica a utilização da EAD nas 

organizações:  

 
Num contexto em que o conhecimento é o grande diferencial de mercado e 
a educação tem um papel estratégico nas empresas, a educação a 
distância aparece como ferramenta sob medida para o ensino corporativo 
porque possibilita a aprendizagem de forma autônoma, flexível e a um custo 
competitivo. 

 

E complementando, ainda, com Neto: 

 
A EAD se apresenta há muito tempo como um caminho para inovação e de 
renovação educacional de que tanto precisamos em nosso país, seja no 
ensino regular e formal, seja na educação corporativa, seja na formação 
profissional continuada (2008, p. 11). 

 

Nessa mesma linha, Belloni (2008, p.4) afirma que “não se pode considerar a 

educação a distância apenas como um meio de superar problemas emergenciais [...] 

ou de consertar alguns fracassos dos sistemas educacionais”. Há tendência de que 

a EAD seja cada vez mais um elemento regular dos sistemas educativos, necessária 

não somente para atender demandas e grupos específicos.  

Já Tori acredita que o termo “educação a distância” dá destaque ao problema 

e não à solução: 

Assim como um aluno pode se ausentar psicologicamente do assunto tratado 
pelo professor em sala de aula, é possível que esse mesmo estudante se 
mostre presente e envolvido em interações e bate-papos via internet. [...] 
Nessas circunstâncias poderíamos dizer que a atividade desenvolvida a 
distância ajudou a aproximá-los” (TORI, 2010, p. 26). 
 

A aproximação é necessária (do aluno com o conteúdo, com o professor e 

colegas) para que ocorra a aprendizagem e através das tecnologias pode ser 

promovida uma educação sem distância, que, segundo o autor, seria a melhor 

expressão. 

A convergência das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

configuram uma nova tecnologia, a digital, onde é possível representar e processar 

qualquer tipo de informação: reúnem-se a computação (informática e suas 

aplicações), as comunicações (transmissão e recepção de dados, imagens, sons) e 

os materiais didáticos disponibilizados em mídias diversas como textos, filmes, fotos, 
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áudio. Com as TIC passamos a ter uma relação mais pessoal e dinâmica com a 

informação e interação mais frequentes. (KENSKI, 2007) 

Tanto na educação à distância como na presencial, as tecnologias devem 

estar presentes no desenvolvimento do conhecimento ou como ferramenta para 

aprendizagem de conteúdos. “Embora não seja o único fator determinante, a 

tecnologia está fortemente associada ao desenvolvimento da educação a distância” 

(BELLONI, 2002, p.124). Entre os recursos educacionais que podem ser utilizados 

no ambiente escolar temos: os objetos de aprendizagem, softwares educativos, 

filmes de TV ou de vídeo, hipertexto e webquest.  

Conforme Belloni (2008), as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

são capazes de modificar a educação. A utilização das TIC facilita o aprendizado e 

propicia a circulação e armazenamento das informações, abrindo novos horizontes. 

Podemos nos comunicar, trocar informações e dados, pesquisar a qualquer 

momento e de qualquer local, realizar trabalhos em colaboração, através de 

recursos e atividades como e-mail, fóruns de discussão, chats, wiki, envio de 

arquivos e realização de tarefas. Nos ambientes virtuais de aprendizagem os alunos, 

tutores e professores podem expressar, elaborar, melhorar, compartilhar, e entender 

suas criações. 

Devido a todas essas possibilidades, a cada ano tem aumentado o número de 

usuários da modalidade EAD. 

 
Segundo o portal da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED, 
2007), mais de 3 milhões de pessoas se beneficiam da EAD no Brasil, das 
quais 1,5 milhão estariam nas empresas; 500 mil fazendo o Telecurso 2000, 
200 mil em cursos superiores, 300 mil no Sistema –S (Senai, Senac, Sesi e 
Sebrae) e 100 mil em cursos por correspondência, além de outros (NETO, 
2008, p. 42). 

 

Dessa forma, percebe-se que houve um grande crescimento da educação a 

distância no Brasil, o que amplia o acesso à educação e à formação profissional. 

Muitas ainda são as possibilidades, gradativamente as empresas e as instituições 

estão aderindo a EAD e as TIC como forma de promover o acesso ao conhecimento. 

E, conforme Belloni (2008), sem dúvida a EAD pode contribuir para a transformação 

dos métodos de ensino e da organização do trabalho, bem como para a utilização 

adequada das tecnologias na educação.  
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4 A EMPRESA DE SISTEMAS GERENCIAIS: TECNICON 

 

A TECNICON Sistemas Gerenciais foi fundada no ano de 1989, na cidade 

de Horizontina/RS e é uma empresa que produz software, o ERP2 TECNICON, 

sendo focada em gestão de negócios. A palavra TECNICON surgiu da 

TECNOLOGIA “Tecn”, “i” da INFORMAÇÃO e “con” do CONHECIMENTO. Iniciou 

suas atividades desenvolvendo sistemas para a área de gestão contábil e, em pouco 

tempo, especializou-se na gestão industrial. 

A empresa está em crescimento acelerado. Atualmente possui 170 

funcionários, sendo que esse número tem aumentado semanalmente. Até o final do 

ano de 2011 a TECNICON realizava o treinamento de novos funcionários para uso 

do ERP de forma presencial. Com a abertura de unidades nas cidades de Porto 

Alegre, Curitiba, Joinville, Manaus, Fortaleza, Recife e São Paulo, os treinamentos 

começaram a ser realizados na modalidade EAD devido a flexibilidade de espaço, 

acompanhamento, tempo e redução de custos.  

Os treinamentos EAD sobre o software ERP ocorrem da seguinte forma: os 

novos funcionários recebem, por e-mail, um cronograma de estudos (de 2 semanas 

a 1 mês de duração) e, através do ambiente intitulado de Área de Gestão do 

Conhecimento, assistem vídeos e a leitura de manuais sobre a utilização do ERP, 

realizam atividades e contatam as tutoras por e-mail e Skype, participam de 

videoconferência de 1 hora de duração por dia, além de postarem as dúvidas no 

fórum. 

Como o ERP é personalizado de acordo com as necessidades dos clientes 

da TECNICON, frequentemente ocorrem melhorias nos processos, alterações na 

estrutura, campos e telas do sistema. Ainda, somente os funcionários que trabalham 

diretamente com o ERP recebem treinamento no momento da contratação: 

departamentos de service desk, consultoria, treinamento, documentação e teste de 

software. Mesmo que seja possível conferir as alterações nas notas de versão do 

ERP, acredita-se que um programa de formação continuada, para todos os 

departamentos, facilitaria o entendimento, e estaria preparando os funcionários a 

enfrentarem as mudanças sociais, políticas, econômicas e tecnológicas que vêm 

ocorrendo em velocidade acelerada. 

                                                 
2
 ERP – Enterprise Resource Planning ou Sistema Integrado de Gestão 
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Quando os funcionários sentem a necessidade de buscar qualificação sobre 

um determinado assunto para agregar conhecimento em sua função, pesquisam 

cursos e eventos que estão sendo oferecidos tanto presencialmente quanto EAD e 

solicitam ao gerente do seu departamento. Este irá avaliar a relação custo x 

benefício e irá consultar o RH da empresa. 

A capacitação técnica é um dos fatores críticos para qualquer negócio e está 

diretamente relacionada à garantia de entrega de qualidade ao cliente. A dispersão 

geográfica das unidades também exige um método que possibilite a capacitação, 

seja presencial ou à distância, por um custo viável, em tempo adequado e com 

registros do histórico do desenvolvimento da equipe. 

 

5 METODOLOGIA 

 

Foi utilizada a pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo, sendo explicativa 

e interpretativa, com levantamento bibliográfico e pesquisa de campo.  

Para a realização da investigação teórica foram utilizadas as pesquisas em 

livros, sites, artigos científicos e dissertações de mestrado. O instrumento para a 

coleta dos dados constituiu-se de entrevista com a gerente do departamento de 

treinamento e questionários para os funcionários da empresa. Os dados foram 

organizados em gráficos, analisados e são apresentados na próxima seção. 

 

6 ANÁLISE DOS DADOS 

 
Neste estudo foram analisados os dados de 89 questionários respondidos 

por funcionários da empresa TECNICON Sistemas Gerenciais, de setores e cargos 

variados, o que corresponde a 52% do corpo funcional da empresa. Além do 

questionário disponibilizado via ferramenta formulário do Google docs3, foi realizada 

uma entrevista com a Gerente do Departamento de Treinamento. 

Quanto à escolaridade (Gráfico 1), 35% dos funcionários estão realizando 

um curso superior, 22% concluíram a especialização, 22% concluíram a graduação, 

9% estão cursando uma especialização, 7% concluíram o curso técnico, 3 % estão 

realizando um curso técnico, 1% estão cursando o ensino médio e 1% possui 

                                                 
3
 Questionário disponível em: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey= 

dDA0MHJTeGRFRWhBT2Q3QktHQ2pOYkE6MQ  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=%20dDA0MHJTeGRFRWhBT2Q3QktHQ2pOYkE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=%20dDA0MHJTeGRFRWhBT2Q3QktHQ2pOYkE6MQ
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mestrado, o que demonstra que sabem a importância da qualificação e preparação 

para o mercado de trabalho. 

 

 

Gráfico 1 - Escolaridade 

 

Ainda, sinalizando o investimento realizado em qualificação, 64% dos 

funcionários participaram de até 3 cursos de qualificação profissional (extensão, 

profissionalizantes, informática, etc.), 28% não realizaram nenhum curso, 7% 

realizaram de 4 a 6 cursos e 1%, mais de um curso.   

Quando questionados se a empresa deveria fornecer cursos para formação 

continuada ou somente no momento da contratação de novos funcionários, (Gráfico 

2) 94% responderam que deve ser ofertada uma formação continuada, 2% somente 

para novos funcionários e, através da alternativa “outros”, 4% responderam que 

somente quando for realmente necessário.  

Essa questão demonstra a importância da reestruturação do departamento 

de treinamento, que é o objetivo do presente trabalho. Atualmente a empresa 

disponibiliza treinamento para novas contratações sobre a utilização do software 

ERP TECNICON, e, quando os funcionários necessitam buscar qualificação sobre 

um determinado assunto, solicitam ao gerente do seu departamento que irá avaliar a 

necessidade junto ao RH da empresa.  
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Gráfico 2 – Formação continuada 

 

A entrevista realizada com a Gerente do Departamento de Treinamento 

pontua que uma das dificuldades encontradas é que existem apenas 2 pessoas para 

realizar o treinamento para todos os novos funcionários e, se houvesse um 

programa de formação continuada, outras pessoas também estariam capacitadas e 

poderiam transferir o conhecimento para os demais colegas.  

Quando questionados sobre a frequência com que realizariam cursos de 

formação continuada, 66% dos funcionários responderam que a qualquer momento, 

incluindo nos finais de semana, desde que o conteúdo seja do seu interesse, 17% 

responderam que a cada semestre, 12% mensalmente, 3% outros, e 2% uma vez 

por ano. 

Ao escolher um curso, 69% dos funcionários leva em consideração o 

conteúdo, 12% a metodologia, 7% o investimento, 7% a flexibilidade, 1% o currículo 

do instrutor, e, através da opção “outros”, 4% descreveram que dependerá do 

retorno e se a instituição que oferece é bem conceituada.  

Sobre os recursos didáticos para o estudo (Gráfico 3), 53% dos funcionários 

preferem recursos integrados, 15% preferem os materiais impressos, 12% manuais 

e livros digitais, 12% vídeos, 5% objetos de aprendizagem como softwares 

educativos, blog, webquest e 2% outros. Cada sujeito é único e, como as 

inteligências manifestam-se de maneiras diferentes, é importante promover novos 

ambientes de ensino e oportunizar variados recursos didáticos para respeitar essas 

diferenças individuais. 
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Gráfico 3 – Recursos didáticos 

 

Além das diferentes formas de aprender através dos recursos didáticos, de 

acordo com o gráfico 4, 40% dos funcionários consideraram importante para a 

construção do conhecimento a disponibilidade de cursos presenciais e EAD para 

funcionários e clientes, também percebe-se que anseiam por novas ações como tira 

dúvidas com especialistas (22%), grupos de estudo (13%), visita aos clientes (10%), 

palestras (5%) e todas as ações descritas (outros 10%). 

 

 

Gráfico 4 – Ações para construção do conhecimento 
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É fundamental considerar as diversas inteligências e oportunizar que se 

desenvolvam de maneira adequada. Para isso, é necessário considerar cada sujeito 

em sua singularidade, oportunizar vivências, oferecer acesso a vasto material e 

mediar o processo (KAMPFF, 2009). 

Sobre a preferência de cursos, 44% dos funcionários realizariam cursos para 

entendimento de processos nas áreas de finanças, RH e manufatura, também 

realizariam cursos de idiomas e informática (19%), realizariam cursos de revisão 

sobre o ERP (17%), cursos de formação humana (10%), e, através da alternativa 

outros (10%), descreveram que realizariam todas as opções. 

De acordo com a Gerente do Departamento de Treinamento, no momento 

dos treinamentos, além de demonstrar a utilização do ERP, muitas vezes ela precisa 

explicar o funcionamento de processos (por exemplo, como ocorre na prática o 

controle financeiro e a logística nas empresas) e também ensinar informática, 

auxiliando nas dificuldades técnicas. Dessa forma, com cursos de formação 

continuada nas mais diferentes áreas, os funcionários conseguiriam suprir essas 

dificuldades e, através do treinamento continuado sobre o ERP, estariam mais 

preparados. 

A preferência para a realização dos cursos e/ou atividades de formação 

continuada, de acordo com 65% dos funcionários, seria intercalando o estudo 

durante o horário de expediente e em casa. Para 29%, os cursos seriam realizados 

fora do horário de expediente, somente 2% os realizariam durante o horário de 

expediente e 4% são indiferentes. 

Quanto à forma de comunicação para interação entre palestrante/professor e 

alunos, 37% dos funcionários optaram pela videoconferência, chat (21%), e-mail 

(21%), fórum (11%), telefone (2%) e, através da opção outros, de forma presencial 

(7%). A videoconferência possibilita a interatividade como se estivessem em uma 

sala de aula e a comunicação ocorre em tempo real. Como a maioria optou pela 

videoconferência e outros descreveram a forma presencial de comunicação, mesmo 

esta não sendo uma das alternativas, isso nos mostra que essa mudança precisa ser 

gradativa, as pessoas ainda são relutantes ao desconhecido e precisam conhecer os 

benefícios e facilidades da EAD e TIC.  

A interação é vista “como um processo dialógico imprescindível na 

comunicação e intercomunicação entre sujeitos, fundamental para a construção da 

curiosidade epistemológica” (FREIRE, 2005 apud SCHLEMMER 2009, p. 18). Dessa 
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forma, quanto maior a possibilidade de interação através de diversas linguagens, 

maior será a possibilidade de nos desenvolvermos. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema universidade corporativa (UC) vem sendo cada vez mais debatido 

nos meios empresarial e acadêmico. Estes debates sugerem que as UC são mais 

eficientes do que os resultados apresentados pelos departamentos de treinamento 

tradicionais, tendo em vista que estes já não conseguem mais acompanhar o ritmo 

das mudanças nas organizações. Dessa forma, após concluído o presente estudo, 

será realizada uma apresentação para os diretores da empresa TECNICON 

Sistemas Gerenciais, a fim de propor uma reestruturação do departamento de 

treinamento. 

Antes de apresentar as ações, é necessário que tenham conhecimento da 

importância do assunto, os conceitos e as universidades corporativas já existentes. 

Através dos resultados do questionário enviado, de uma análise da situação atual da 

empresa e de seu departamento de treinamento, e dos anseios dos funcionários, 

finalmente, traremos as ações que poderão ser propostas.  

O primeiro passo será o desenvolvimento de um link no site da empresa que 

direcione para uma página da Universidade Corporativa, como forma de 

disponibilizar todas as informações acerca da mesma (conceito, eventos, divulgação, 

ações), espaço para divulgação de eventos externos que envolvam o conhecimento, 

disponibilizando links de revistas e livros digitais, por exemplo. 

Para a Área de Gestão do Conhecimento que é o ambiente virtual de 

aprendizagem da empresa, são propostas melhorias, como: aba para 

disponibilização de cursos on-line para autoestudo (integração, informática, gestão, 

etc.), trabalhos de conclusão de curso, registro de participação de eventos externos 

e grupos de estudo. É sugerido, ainda, a criação de perfil dos usuários, envio de 

mensagens e relatórios para acompanhamento dos acessos. Nesta área já vem 

sendo utilizado o fórum e blog para garantir a interação entre os participantes. 

Quanto aos recursos didáticos, utilizam-se vídeos, manuais sobre a utilização do 

ERP e mapas mentais.  
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Disponibilizar espaço para a interação, exploração, pesquisa, descoberta e 

criação, pode ser o primeiro passo para despertar o prazer pelo conhecimento. Para 

incentivar a busca pelo conhecimento e a possibilidade de compartilhar as 

informações, é importante que as informações permaneçam em um só local e de 

fácil acesso a todos os funcionários. 

Ações como palestras, cursos presenciais, visitas aos clientes, diálogos 

orientados, projetos sociais e parcerias com instituições de ensino, também serão 

propostas. Essa proposta será apresentada conforme imagem (Figura 1) a seguir: 

 

 

Figura 1 – Estrutura da apresentação das propostas da UC 

 

Após a apresentação e aprovação das melhorias será necessária a 

realização de um plano de negócios, detalhando necessidades como recursos 

financeiros, humanos, estrutura, metas, desafios; definindo como ocorrerão os 

cadastros e as permissões de acesso, dentre outros. A partir de então, o projeto será 

apresentado para as lideranças da TECNICON, pois é necessário aderirem à 

iniciativa para que possam incentivar sua equipe.  

Um desafio será o de encontrar a melhor forma de ensinar e aprender 

ajustando-a às necessidades das pessoas, das organizações e da sociedade. Será 

necessária a busca de equilíbrio entre tecnologias, modalidades, linguagens e 
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recursos, sabendo explorar o potencial de cada um e assim atendendo as diferenças 

culturais. 

Outro desafio será a oferta de suporte para que os alunos não se sintam 

desamparados quanto ao uso das ferramentas necessárias para a realização do 

estudo. A falta de acompanhamento pode levar a desmotivação e à desistência. 

Existirão também os desafios gerenciais para a composição de preços, 

orçamentos, construção da identidade institucional, os desafios estratégicos. 

Enfrentaremos também os desafios sociais, profissionais e avaliativos.  

As respostas deverão ser verificadas e enfrentadas por toda a equipe e 

poderão servir para trabalhos futuros. Com certeza, enfrentaremos muitos 

obstáculos, mas não mediremos esforços para que a Universidade Corporativa 

ganhe vida e assim consigamos atingir os objetivos propostos. 
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