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Eixo 22: Educação e pesquisa em espaços não formais

RESUMO: O presente estudo tem como objeto o papel da educação corporativa no âmbito do planejamento
estratégico das organizações. Dessa forma, não se pode construir um projeto de educação corporativa sem a
compreensão dos objetivos da organização materializada em seu planejamento estratégico. Assim, o objetivo
geral desta pesquisa é compreender a importância da educação corporativa nas ações de planejamento
estratégico das organizações. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que se utiliza de diálogos entre teóricos
da área da Educação e da Administração, reconhecidos no meio científico por colaborar com as discussões
relativas ao tema. Os resultados apontam para a necessidade de investimentos constantes na educação como
meio de possibilitar o alcance dos resultados esperados no planejamento estratégico das organizações.
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ABSTRACT: This paper studied the role of education in the context of corporate strategic planning of
organizations. Thus, it is not possible to build a corporate education project without greater understanding of
the goals embodied in its strategic planning organization. Thus, the objective of this research is to understand
the importance of education in corporate strategic planning actions of the organizations. This is a survey of
bibliographic nature that uses dialogues between the theorists of the field of Education and Administration,
recognized in the scientific community for supporting discussions about the topic. The results point to the
need for constant investment in education as a means to enable the achievement of the expected results
within organizations strategic planning.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A sociedade contemporânea passa por momentos de constantes mudanças em sua estrutura, seja em nível
tecnológico, político, social, econômico, comportamental, entre outros. Todo esse cenário requer novos
posicionamentos no que tange à política estrutural das organizações e é dentro dessa perspectiva que o
planejamento estratégico e o investimento na educação corporativa se fazem necessários para a manutenção
da organização no mercado.

Durante décadas, as organizações se mantiveram no mercado com base nos parâmetros fordistas e
tayloristas[ii], em que as preocupações estavam voltadas apenas para as necessidades internas da empresa e
de seus funcionários. Nos dias atuais, esse modelo, embora ainda utilizado por algumas empresas, pode
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acarretar perda de competitividade, já que o mercado busca empresas que apresentam um diferencial e, os
consumidores estão cada vez mais exigentes e cientes dos seus direitos.

Todo esse contexto traz consigo novos posicionamentos, conceitos e paradigmas. O treinamento, outrora
bastante empregado, deixa de ser utilizado nas grandes organizações, visto que só treinar não propiciava a
visão do todo e já não atendia tanto às necessidades da empresa e dos funcionários. Assim, a educação
corporativa começa a surgir como uma opção de formação e qualificação no ambiente corporativo. A partir
desse movimento, a educação corporativa ganha espaço e junto com ela aparecem espaços de
compartilhamento de conhecimentos que, com o tempo, passaram a ser conhecidas como Universidades
Corporativas (UC).

É relevante apontar que o interesse pelo tema se deu ainda pelo contato da pesquisadora enquanto
empregada de uma empresa que se utiliza da educação corporativa como forma de qualificar seu corpo
funcional. O interesse em analisar a pesquisa surgiu também pela falta de envolvimento dos pedagogos em
relação a essa temática. Em consulta aos resumos de teses e dissertações contidas no banco de Teses da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com o tema “educação corporativa”
foram encontrados 47 registros dos quais 7 estão ligados diretamente à área de conhecimento Educação, ou
seja, verifica-se que ainda há pouco envolvimento dos educadores e dos cursos vinculados à Educação nessa
temática. Assim, a escolha do tema significa apropriação de um território que também é do pedagogo e ao
mesmo tempo constitui-se como um desafio.

No que diz respeito ao planejamento estratégico, ele pode ser entendido como “saber para onde a empresa
quer, pode ou imagina ir, atingir ou chegar” (DECOURT et al., 2012, p. 26). Dentro desse conceito de
planejamento estratégico, surge uma ferramenta de gestão bastante conhecida no meio corporativo que é o
Balanced Scorecard (BSC). Esta metodologia foi defendida pela primeira vez por Kaplan e Norton e “traduz a
missão e a estratégia das empresas num conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base
para um sistema de medição e gestão estratégica” (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 2).

O BSC mede o desempenho da organização sob quatro perspectivas: financeira, do cliente, dos processos
internos da empresa e do aprendizado e crescimento. A partir do BSC, como um dos instrumentos do
planejamento estratégico das organizações, pode-se perceber a importância da educação nesse novo cenário
de mudanças.

A educação passa a ser indispensável em um ambiente cada vez mais competitivo e que requer que os
funcionários das organizações sejam competentes para assumir suas funções e tomar decisões diante das
incertezas. Dessa forma, a educação corporativa é vista como “um processo que sistematiza, agiliza, cria e
propicia condições de efetivação das diretrizes e desenvolvimento do negócio” (PACHECO et al, 2005, p. 28).

Diante do exposto, a questão central que motivou a construção do objeto de estudo pode ser explicitada da
seguinte maneira: Qual o papel desempenhado pela educação corporativa que pode contribuir com o
planejamento estratégico das organizações?

O objetivo geral do estudo é compreender a importância da educação corporativa nas ações de planejamento
estratégico das organizações. Os objetivos específicos são os seguintes: a) Apresentar os principais conceitos
de educação corporativa e planejamento estratégico; b) Verificar a relação entre a educação corporativa
dentro da perspectiva do planejamento estratégico da organização; c) Analisar a educação corporativa sob a
perspectiva do Balanced Scorecard.

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica sobre a educação corporativa e sua importância para o planejamento
estratégico das organizações. Busca-se uma comparação com o que defendem autores recentes sobre tal
assunto, devido a sua importância no âmbito das organizações que aprendem (SENGE, 1990). Além de livros,
foram consultados sites, artigos científicos e dissertações de mestrado que contribuíram para a compreensão
desse instrumento utilizado por algumas organizações para o alcance dos resultados.
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Ao longo do período de análise foram realizadas leituras de pesquisadores como Kaplan e Norton (1997),
Decourt et al. (2012), Ricardo (2005), Mintznerg e Quinn (2001), Chiavenato (1998), Freire (2001), Holtz
(2006), Pacheco et al (2005), dentre outros que analisam as questões do planejamento estratégico e da
educação corporativa no Brasil e no mundo, constituindo-se assim a referência necessária ao
desenvolvimento desta pesquisa.

Compreender a importância da educação corporativa nesse novo cenário de mudanças é fundamental para a
concretização de um bom planejamento estratégico e, consequentemente, da melhoria dos resultados das
organizações. Para a melhor utilização da educação corporativa é imprescindível que a equipe gestora
conheça e reconheça o papel da educação e do pedagogo dentro das organizações.

Dessa forma, esta pesquisa tem como finalidade abordar todas essas questões que permeiam o universo das
organizações, objetivando fornecer elementos necessários para que gestores e funcionários possam refletir
sobre a importância do investimento em formação continuada e permanente. Para tanto, serão apresentados
conceitos sobre a educação corporativa, organizações que aprendem, universidade corporativa, planejamento
estratégico e balanced scorecard, todos eles com o intuito de colaborar para a compreensão do trabalho.

Este trabalho será desenvolvido em 2 (dois) tópicos. No primeiro, discute-se a educação corporativa nas
organizações, a Universidade Corporativa, o papel do pedagogo corporativo e a importância do investimento
no capital intelectual. Já no segundo tópico, é apresentada a relação existente entre a educação corporativa e
o planejamento estratégico e seus conceitos, balanced scorecard, com foco na perspectiva aprendizado e
crescimento, gestão do conhecimento, entre outros. Nas considerações finais amplia-se o debate
considerando a educação corporativa como grande aliado das organizações que aprendem, sendo seu
investimento fundamental para a sobrevivência da organização neste século.

A EDUCAÇÃO CORPORATIVA NAS ORGANIZAÇÕES

“Ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos,

na prática social de que tornamos parte”. (FREIRE, 2001, p. 40)

O projeto de educação corporativa passa pelo entendimento do que significa a educação e a aprendizagem no
universo da organização. A educação é entendida como “[...] toda influência que o ser humano recebe do
ambiente social, durante a sua existência, no sentido de adaptar-se às normas e valores sociais vigentes e
aceitos” (CHIAVENATO, 1998, p. 493). Já a aprendizagem é “[...] o processo pelo qual as pessoas adquirem
conhecimento sobre seu meio ambiente e suas relações durante o próprio tempo de vida” (ibidem, p. 489). A
aprendizagem como um processo é contínua, faz-se presente ao longo de toda a vida, tal como afirma Freire
(2001, p.13) “[...]o ser humano jamais para de educar-se”.

Nesta pesquisa, ainda faz-se necessário revelar a escolha pelo termo organizações. Cabe destacar que
organização é um conceito mais abrangente, revelando-se como unidade social (ou agrupamento humano),
intencionalmente construída e reconstruída, a fim de atingir objetivos específicos. É um organismo social vivo
e sujeito a mudanças, é um sistema de atividades realizadas por duas ou mais pessoas conscientemente
coordenadas (CHIAVENATO, 1998; PACHECO et al, 2005; MORAES, 2000). A organização pode ter fins
lucrativos ou não. As organizações são vistas também como

[...] instituições sociais, cuja ação desenvolvida por seus membros é dirigida por
objetivos, sendo projetadas como sistemas de atividades e autoridade,
deliberadamente estruturados e coordenados, atuando de forma interativa com o
ambiente que as cerca [...] é constituída por um grupo de pessoas que mantêm um
inter-relacionamento, necessário à realização de tarefas, de forma cooperativa
(MORAES, 2000, p. 39).
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No ambiente das organizações, a educação corporativa apresenta-se como educação que ocorre
essencialmente no espaço organizacional, com um fim específico de preparar o indivíduo para os desafios da
vida profissional. Ou seja, surge para “[...] alinhar, sistematizar e propiciar o crescimento da organização,
com vistas ao atendimento das demandas estratégicas, por meio do desenvolvimento das competências do
seu corpo funcional e de seus parceiros” (PACHECO et al, 2005, p. 104). Segundo a mesma autora, a
educação corporativa ainda assume o papel de disseminar a cultura da organização, propiciar maior acesso às
informações e estimular o comprometimento dos empregados com o próprio autodesenvolvimento.

Tal como afirma Gallo (2001, p.35) “[...] qualquer espaço social pode ser o lugar do aprendizado, do acesso
aos saberes e de sua circulação e partilha, inclusive o próprio espaço do trabalho”. Logo, a organização passa
a ser mais um dos espaços não formais de educação onde também ocorre a aprendizagem.

É um ensino que se volta essencialmente para o sujeito adulto, que possui vivências e experiências que
necessitam ser respeitadas e consideradas na preparação dos cursos, daí fala-se da andragogia, área que
estuda os processos de ensino e aprendizagem de adultos. Diante dessa demanda, surge a necessidade de
um profissional que esteja preparado para ajustar e coordenar aquilo que o sujeito já sabe com o que a
organização quer que ele aprenda: o pedagogo. O pedagogo assume aqui o papel de mediador, ou seja,
aquele que vai sugerir o melhor caminho a ser percorrido para atingir os objetivos estratégicos da
organização.

Como afirma Holtz (2009, p. 32), “[...] quem pretende educar (orientar, influenciar, ensinar, provocar
mudanças benéficas), só consegue com os conhecimentos da PEDAGOGIA que é o conjunto das experiências
práticas e estudos sistematizados do fato educativo”. Assim, não há como falar em educação corporativa sem
apontar a figura do pedagogo.

Sendo assim, a função do pedagogo é promover atividades e ações práticas que conduzam o funcionário a
alcançar os objetivos estratégicos traçados pela organização. Com os conhecimentos da Pedagogia, como
ciência que “[...] estuda e aplica doutrinas e princípios para um programa de ação, com os meios mais
eficazes de formação, aperfeiçoamento e estímulo das faculdades da personalidade humana, de acordo com
ideais e objetivos adequados a uma determinada concepção de vida” (HOLTZ, 2009, p. 33), cabe ao
pedagogo apresentar atividades práticas que levem o funcionário a utilizar os conhecimentos adquiridos nos
momentos adequados.

Além do pedagogo, é fundamental a construção de uma equipe multidisciplinar com a participação das
principais lideranças da organização. Segundo Pacheco et all (2005), o envolvimento e o comprometimento da
alta cúpula da organização são indispensáveis para o sucesso e manutenção do projeto de implantação da
educação corporativa.

Sem o envolvimento dos gestores, torna-se mais complexo concretizar um plano de ação educativa, já que
eles necessitam fazer com que as pessoas se sintam co-responsáveis pela missão da organização e
incorporem o autodesenvolvimento como algo imprescindível no mundo atual (PACHECO et al, 2005).

Apesar de a literatura administrativa apontar para o investimento em qualificação dos profissionais algumas
organizações ainda dão pouca ênfase à educação corporativa, visto que é um bem intangível e seus
resultados muitas vezes são vistos apenas a longo prazo.

Em uma sociedade com mudanças bruscas, as organizações que se apropriam do conhecimento saem na
frente quando o assunto é vantagem competitiva, já que o mesmo representa o controle da incerteza, mesmo
que momentaneamente (CARBONE et al, 2009). Tal como defendem Pacheco et al (2005, p. 104), “[...] a
educação e a qualificação corporativa são o caminho que proporcionará o destaque necessário para a
sobrevivência dos negócios no novo milênio”. Sendo assim, a educação apresenta-se como grande destaque
deste século, porque prepara o indivíduo para lidar melhor com as incertezas do ambiente corporativo.

Diante dessas incertezas, a organização passa a ser desafiada a desenvolver competências e a estimular o
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conhecimento de seus parceiros e colaboradores de maneira contínua e permanente (KAPLAN e NORTON,
1997). O funcionário deixa de ser simplesmente o operador ou técnico de um ofício e passa a ser exigido
como integrante fundamental para a organização e que precisa tomar decisões diante de uma situação de
conflito. A estrutura verticalizada onde “o topo pensa e os de baixo agem”, precisa dar lugar a ações e
pensamentos integrados em todos os níveis (MINTZBERG e BRIAN, 2001). Assim,

[...]à medida que o mundo se torna mais interligado e os negócios se tornam mais
complexos e dinâmicos, o trabalho está cada vez mais ligado ao aprendizado, e já
não basta ter uma única pessoa aprendendo pela organização toda(...) as
organizações de aprendizagem são possíveis porque, no fundo, todos somos
aprendizes (SENGE, 1990, p. 12).

Estimular competências significa dar condições para que os funcionários tenham a possibilidade de criar,
inovar frente ao desconhecido. A competência está ligada ao conjunto de conhecimentos, habilidades e
atitudes expressados no desempenho profissional, aliados às estratégias da organização (CARBONE et al,
2009).

No intuito de concentrar em um ambiente permanente as discussões, análises e reflexões acerca do ensino e
da aprendizagem organizacionais e para revolucionar as práticas tradicionais de treinamento (PACHECO et. al,
2005), surge a Universidade Corporativa (UC). A UC passa a ser o centro educacional de ensino e
aprendizagem, mas não o único espaço de aprendizagem, é por meio dela que ocorrem o compartilhamento
de conhecimentos e a gestão do capital intelectual da organização.

O termo “Universidade Corporativa” foi criado, com os princípios que se conhece atualmente, na década de
1980 nos Estados Unidos. A partir daí surgiram as primeiras instituições de ensino desenvolvidas por
empresas privadas no intuito de complementar a formação profissional dos funcionários. No Brasil, as
primeiras universidades corporativas começaram a aparecer na década de 1990.

Combinando instalações físicas e ambientes virtuais de aprendizagem, o objetivo da Universidade Corporativa
é “[...] desenvolver as competências dos empregados, substituindo a fórmula exclusiva de sala de aula pelas
múltiplas formas de aprendizagem” (RICARDO, 2005, p.40). Segundo a mesma autora, a UC também é
responsável por promover a gestão do conhecimento e a gestão dos talentos, com o objetivo de direcioná-los
para a realização das estratégias da organização.

Com tudo isso, não há como elaborar um plano de educação corporativa sem levar em consideração o
planejamento estratégico das organizações. Logo, é com base nos fundamentos estratégicos que se torna
possível definir o modelo de capacitação e desenvolvimento a ser implementado (PACHECO et al, 2005).

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Para melhor compreender o assunto, opera-se neste estudo, com dois conceitos básicos, isto é, o de
estratégia e o de planejamento estratégico. Torna-se pertinente apresentá-los não no sentido de esgotar o
conceito em si, mas de ampliar o universo de possibilidades de reflexões sobre seus significados.

Do ponto de vista histórico, a palavra estratégia tem origem grega e servia para designar a função
administrativa do generalato. Até os anos de 1850 a estratégia estava associada apenas a interpretações
militares. Somente após essa fase e com o aumento da competitividade entre os mercados é que o conceito
passou a ser incorporado ao mundo dos negócios. Assim, a estratégia passa a ser entendida, segundo
Pacheco et al (2005, p. 40) como

[...] a arte de aplicar diferenciadamente os recursos disponíveis na organização, com
vistas à consecução de objetivos elaborados por seus dirigentes. Ela visa retificar
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erros, falhas ou omissões, para que não ocorram no futuro, como também definir
onde, como e quando agir no cotidiano da empresa, a fim de garantir que seja
realizado especificamente aquilo que se propõe alcançar.

Nestes e em outros autores, percebe-se que a estratégia está ligada a um programa com um fim
determinado, ou seja, traçar as melhores formas para alcançar os objetivos da organização. No contexto
organizacional, a estratégia corresponde “à capacidade de se trabalhar contínua e sistematicamente o
ajustamento da organização às condições ambientais em mutação, tendo em mente a visão de futuro e a
perpetuidade organizacional” (SILVEIRA JUNIOR e VIVACQUA, 1996, p.13).

Já o planejamento estratégico constitui-se como o processo de desenvolver a estratégia, ou seja, a relação
pretendida da organização com seu ambiente (MAXIMIANO, 1997). Consiste ainda no “[...] estabelecimento
de planos gerais que moldam o destino da organização. É realizado no nível institucional, apresenta um
horizonte de tempo de longo prazo e uma abrangência global” (MORAES, 2000, p. 74).

A partir da apresentação desses conceitos, percebe-se que o planejamento estratégico é um instrumento de
gestão valioso utilizado pelas organizações, especialmente nessa era globalizada. Independente do conceito e
do autor fica evidente que para uma melhor concretização de um planejamento são necessários o
envolvimento e a participação de gestores e colaboradores que devem executá-lo. Logo,

[...] um processo de planejamento estratégico que não faça uso de uma metodologia
altamente participativa e envolvente estará fadado ao fracasso por ocasião da
implementação, ao passo que com uma metodologia participativa, onde os membros
de todos os níveis da organização sejam os responsáveis diretos pela elaboração do
plano, estando presente aí um grande processo de negociação, a mudança se
processa de forma natural, sendo até desejada e perseguida por todos (SILVEIRA
JUNIOR e VIVACQUA, 1996, p. 78).

A construção de um planejamento estratégico não garante o sucesso da organização, mas permite que ela
lide melhor com as incertezas provocadas por um ambiente em constantes mudanças. Como o futuro não é
totalmente controlável, planos são tentativas para direcionar a empresa, para tanto, necessitam de certa
flexibilidade (MOTTA, 2009).

Ao encontrar-se com o planejamento estratégico, a educação corporativa assume uma posição privilegiada
nas organizações. Com todas as transformações vivenciadas em relação ao pensamento estratégico

[...] a área de capacitação e desenvolvimento ganha um novo enfoque e passa a ser
um campo estratégico, por meio da aprendizagem. As organizações identificam a
educação como um processo essencial, tanto de complementação do ensino formal,
quanto de disseminação de princípios, conhecimentos e desenvolvimento das
competências necessárias ao conjunto da organização e à vida profissional
(PACHECO et al, 2005, p. 28).

Silveira Junior e Vivacqua (1996) realizaram pesquisas em grandes organizações e concluíram que uma
metodologia de planejamento estratégico que possa produzir mudanças qualitativas na organização deve ter
como princípio a abordagem construtivista[iii]. Assim, produzir conhecimento foi o foco do planejamento
estratégico das organizações pesquisadas, destacando a importância da educação corporativa no âmbito do
planejamento estratégico das organizações.

Para Pacheco et al (2005, p. 79), “[...] consolidar uma cultura de aprendizagem com base no construtivismo
significa a capacidade de mobilizar pessoas em torno de uma consciência de co-responsabilidade na
construção coletiva”. Assim, as organizações que pretendem se utilizar dessa corrente pedagógica necessitam
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construir condições e critérios para a incorporação também de novas metodologias.

Um programa eficiente de educação corporativa deve levar em conta os componentes da organização, bem
como a missão, a visão, os valores e as metas. Para Kaplan e Norton (1997), o processo de aprendizado
estratégico se inicia com a visão compartilhada do todo, porque expressa e define os resultados que toda a
organização pretende alcançar. Dessa maneira, o planejamento estratégico deve ser o ponto de partida para
as ações educativas dentro da organização.

Para Pacheco et al, as práticas de educação corporativa devem conter os seguintes valores a serem
compartilhados

• ser estratégica;
• desenvolver a empregabilidade dos colaboradores;
• assegurar vantagem competitiva por meio do desenvolvimento dos seus profissionais;
• ter uma organização e atuação proativas;
• catalisar as ações;
• buscar o aprendizado organizacional;
• transformar-se em centro de resultados;
• propiciar a educação continuada;
• ter o papel de facilitador e multiplicador;
• dar sentido às ações de capacitação e desenvolvimento. (PACHECO et al, 2005, p. 104)

Mais uma vez nota-se o papel da educação corporativa no âmbito do planejamento estratégico, quando
Pacheco et al (2005) apontam em um dos valores a importância de a educação corporativa ser estratégica, ou
seja, precisa se alinhar à missão, aos valores e aos objetivos que a organização deseja alcançar.

No momento em que a organização se envolve com a educação ela passa a ser compreendida, segundo
Senge (1990) como uma “organização que aprende”. Para ele, a organização só aprende porque há indivíduos
que aprendem, o aprendizado organizacional se inicia com o aprendizado individual. Também a respeito disso,
Pacheco et al (2005, p. 97) ratifica essa posição das organizações que aprendem defendendo que essas são
necessariamente “[...] constituídas por pessoas dispostas ao aprendizado, comprometidas com sua
autoavaliação e, consequentemente, responsáveis pelo seu crescimento e o do ambiente em que estão
inseridas”.

Mais do que fomentar a educação na organização é necessário gerir de que maneira o conhecimento poderá
alcançar o máximo de colaboradores possíveis. Sabe-se que no universo da organização existem indivíduos
com os mais diversos tipos de conhecimento, não há como desconsiderá-los.

Mintzberg e Brian (2001) ressaltam a importância dos líderes nas organizações, pois seriam eles os
responsáveis pela formação e gerenciamento de organizações de aprendizagem, onde as pessoas expandem
de maneira contínua suas capacidades para moldar o futuro. Assim como gerir o conhecimento, “[...]
gerenciar estrategicamente é estar propenso ao aprendizado contínuo. É saber ver suas crenças questionadas
e aceitar a introdução de novos elementos de análise para compreender melhor os fenômenos correntes e
redirecionar ações futuras” (MOTTA, 2009, p. 44).

Dentro dessa perspectiva, é possível citar uma ferramenta de gestão que destaca, além de outros, a
importância da educação para a empresa: o Balanced Scorecard (BSC). Como citado anteriormente, o BSC é
uma ferramenta de gestão que busca medir o desempenho da empresa sob 4 (quatro) perspectivas:
financeira, do cliente, dos processos internos da empresa e do aprendizado e crescimento. Segundo Kaplan e
Norton precursores do BSC, a perspectiva do aprendizado e crescimento “[...] identifica a infra-estrutura que
a empresa deve construir para gerar conhecimento e melhoria a longo prazo.” (KAPLAN E NORTON, 1997, p.
29).
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Embora o BSC tenha sido pensado inicialmente para ser aplicado em instituições privadas, as empresas
públicas e instituições sem fins lucrativos também podem se utilizar desse instrumento. Nestes casos, o
sucesso para Kaplan e Norton (1997) deve ser medido pelo alcance da eficácia e eficiência em que essas
organizações atendem às necessidades de seus usuários. Isso porque com o aumento da informação e do
conhecimento, os usuários exigem cada vez mais que os órgãos públicos se responsabilizem pelo serviço
oferecido.

A perspectiva do aprendizado e crescimento identifica a infraestrutura necessária que a organização deve
construir para gerar conhecimento e melhoria a longo prazo (KAPLAN e NORTON, 1997). O BSC enfatiza a
importância em investir no futuro e, por isso, a educação ganha enfoque especial nessa ferramenta. Para que
seja possível construir o aprendizado dentro das organizações gestores e colaboradores precisam estar
motivados e cientes do seu papel, “os funcionários da linha de frente precisam compreender as consequências
financeiras de suas decisões e ações; os altos executivos precisam reconhecer os vetores do sucesso a longo
prazo” (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 9).

Os funcionários segundo Kaplan e Norton (1997, p. 138) “precisam abandonar o papel de meros atendentes
das solicitações dos clientes para antever de forma proativa as necessidades dos clientes e apresentar-lhes
um conjunto mais amplo de produtos e serviços”. Fomentar esse perfil de funcionário é o papel e o grande
desafio da educação corporativa, bem como de seus gestores. Nesse sentido, a educação corporativa pode ser
responsável pelo alinhamento e a tradução das estratégias com foco no negócio.

O investimento em educação torna-se ainda mais complexo quando a organização não compreende os
princípios da educação corporativa e busca utilizá-la apenas como “modismo”. Cabe à equipe de gestão de
pessoas sensibilizar as pessoas quanto à “importância do autodesenvolvimento, a disseminação de novos
valores e conceitos e maior consistência nos programas de aprendizagem, a fim de ratificar a máxima do
autodesenvolvimento e atualização constante” (PACHECO et al, 2005, p. 36).

Por ser um processo colaborativo e voltado para o negócio, “a finalidade da aprendizagem corporativa deixa
de ser de domínio restrito e transita por todos os níveis da organização” (PACHECO et al, 2005, p. 53). Tal
como discutido durante este tópico, a educação corporativa busca integrar elementos do planejamento
estratégico com o objetivo de atingir a missão institucional e favorecer um ambiente de aprendizado contínuo
e colaborativo através de diferentes meios.

Assim, a educação corporativa deve promover uma aprendizagem significativa, onde os alunos aprendem de
forma ativa considerando os problemas e conhecimentos prévios como ponto de partida que levam à
descoberta de novos conhecimentos. Tudo isso aliado ao planejamento estratégico permite que a organização
tenha a capacidade de lidar melhor com as mudanças inesperadas, características deste mundo globalizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo revelar o papel que a educação corporativa desempenha no âmbito do
planejamento estratégico das organizações. Para tanto, fez-se necessário apresentar conceitos que estão
diretamente ligados à temática como: estratégia, aprendizagem, educação corporativa, Universidade
Corporativa, Balanced Scorecard, no intuito de colaborar para o entendimento desse assunto cada vez mais
em voga no ambiente corporativo.

A participação do pedagogo e de uma equipe multidisciplinar na construção dos currículos e programas da
educação corporativa é fundamental para garantir um bom modelo de educação. Além disso, os líderes são
vistos como incentivadores e principais responsáveis pelo sucesso da educação corporativa, pois são eles que
lidam diretamente com seus funcionários e devem propiciar condições necessárias para o estímulo constante
à formação e ao desenvolvimento individual e coletivo.

A Universidade Corporativa foi vista como um importante espaço de difusão e desenvolvimento de
conhecimentos e vem sendo implantada por grandes organizações no Brasil e no mundo. Assim, a

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_papel_da_educacao_corporativa_no_ambito_do_planejamento_estrate.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Universidade Corporativa busca tornar o mais acessível possível os conhecimentos que geram valor às
organizações.

Entre avanços e desafios verifica-se, por meio da pesquisa, que as organizações cada vez mais entendem que
o investimento em educação permanente é urgente e necessário em um universo tão competitivo em que
vivemos. E não há como pensar em um projeto de educação corporativa sem ter conhecimento do
planejamento estratégico da organização, sem considerar sua missão, visão e valores.

A valorização do capital intelectual, juntamente com a valorização dos profissionais, constitui-se como
premissa básica para estimular uma cultura do aprendizado. O que se percebe é que muitas vezes o discurso
não vem acompanhado da prática, ou seja, na teoria as organizações dizem que investem na educação
corporativa, mas não oferece condições para que os colaboradores promovam o autodesenvolvimento e a
atualização constante como deseja a organização.

Em muitos casos, por falta de gestão, os funcionários acabam sendo prejudicados por não terem tempo
disponível no horário de trabalho para ter acesso aos cursos e atualizações necessárias para o melhor
desempenho de suas funções. É necessário investir nas pessoas, estimular o crescimento delas, incluí-las
como “[...] fator diferencial no processo de desenvolvimento organizacional” (PACHECO et al, 2005, p. 52) e
assim poderemos falar verdadeiramente em uma educação corporativa.

Com tudo isso, conclui-se que o papel da educação corporativa é potencializar novos conhecimentos,
ajudando os colaboradores a responder aos anseios da organização. Tal como defendem Pacheco et al (2005,
p. 104), “[...] a educação e a qualificação corporativa são o caminho que proporcionará o destaque necessário
para a sobrevivência dos negócios no novo milênio”. Sendo assim, como gestora do capital intelectual, a
educação corporativa deve se pautar no planejamento estratégico com o objetivo de atingir os objetivos e
metas traçados pela organização.

Esta pesquisa tem a intenção de servir para os profissionais interessados no aprimoramento da temática no
que se refere à reflexão sobre a importância da educação corporativa para as organizações, no compromisso
corporativo, na consecução e alcance dos objetivos estratégicos, missão, visão e metas. Poderá ainda ser útil
aos gestores, funcionários, professores e estudiosos que tenham o compromisso de aperfeiçoar, de maneira
contínua, sua postura, habilidades, práticas e atributos, no âmbito do planejamento estratégico,
especialmente neste ambiente competitivo, impreciso e complexo em que vivemos.
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