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Resumo: A educação é essencial para que possamos estar em constante crescimento 

intelectual e profissional. Nesse sentido, o e-learning tem se tornado crescente nas 

organizações como forma de educar para o desenvolvimento das competências e 

habilidades do sujeito. Para isso, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) se 

faz presente no cotidiano. O conjunto em si, a Educação corporativa tem se tornado um 

cenário de estudo para avaliar, discutir e promover o conhecimento sobre as 

possibilidades e perspectivas na formação cidadã, profissional e intelectual. 
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Introdução 

 

O conceito de Educação Corporativa (EC) teve início no Brasil na década de 90. 

Até então a área de treinamento das empresas preocupava-se com o desenvolvimento das 

habilidades do trabalhador para a realização somente de suas atividades. O foco principal 

era o aprendizado individual e os resultados esperados eram o aumento das habilidades 

do profissional em si para uma determinada tarefa. 

O profissional era capacitado e, toda vez que havia necessidade de mudança de 

atividade, surgia a necessidade de um novo momento de aprendizagem. Ou seja, o 

aprendizado do trabalhador estava condicionado à execução de determinadas 
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responsabilidades. Não havia interesse em desenvolvê-lo para outras posições. Podemos 

dizer assim que foi um período de aprendizagem sob demanda. 

Em meio à necessidade de inovação da área de treinamento das empresas, entendeu-

se que o profissional deveria estar em constante desenvolvimento e adquirindo 

conhecimento. Ter um profissional limitado a determinada tarefa já não atende mais a 

necessidade das organizações. A amplitude de conhecimento, seja de assuntos específicos 

ou gerais, caracteriza o novo modelo de profissional desejado sob o ponto de vista 

mercadológico. Entretanto, buscar profissionais prontos nesse perfil exige grande 

dispêndio financeiro, uma vez que, por sua qualificação, são profissionais caros e para os 

quais exigem tempo, uma vez que a sua adaptação a cultura da empresa não ocorre de 

imediato. 

A solução foi promover internamente cursos e treinamentos, de forma recorrente, 

que permita formar esses profissionais na própria empresa, ganhando com isso rapidez, 

aprendizado sólido e consolidação da cultura organizacional. E é nesse contexto que a 

educação corporativa ganha corpo. 

O grande desafio da educação corporativa é buscar meios eficazes de aplicabilidade 

de programas de treinamento e desenvolvimento adaptáveis as competências a serem 

desenvolvidas. Considerando esse cenário, surge então uma oportunidade de aproveitar a 

cultura já impregnada nos funcionários e denominar talentos internos através do seu 

desempenho obtido nos programas de aprendizagem que a empresa proporcionar. 

A educação corporativa passou ao longo do tempo por vários momentos. Desde 

momentos de aprendizado somente teórico, momentos em sala, universidades 

corporativas dentro da própria empresa até o momento em que a tecnologia (TIC) 

começou a ser utilizada para facilitar a propagação do conhecimento. 

Em salas próprias, preenchidas com computadores, surgia o novo desafio: carga 

horária e programação para que todos os funcionários pudessem passar pelos 

treinamentos. 

Nessa problemática surge o e-learning como solução e como ferramenta apta a 

transmissão do conhecimento, realizada em menor tempo e com custos reduzidos. 

O primeiro grande ganho já começa em não precisar deslocar o funcionário. A 

infinidade de recursos que a internet oferece garante maior qualidade nos materiais 

aplicados. Adaptar os treinamentos para a plataforma do e-learning é visto como uma 

solução prática e rápida. 
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A educação corporativa trata-se de uma prática de gestão do conhecimento nas 

organizações. Os meios de aplicação são diversos, porém com um único objetivo que é a 

disseminação da cultura organizacional e capacitação de mão de obra. 

A utilização do e-learning como ferramenta de educação corporativa, foi definido 

como tema no intuito de aprofundar conhecimento acerca de um dos meios de 

aplicabilidade de informação na corporação. O tipo de pesquisa metodológica aplicada 

neste trabalho reside no modo teórico, pois visa através do conteúdo bibliográfico 

apresentar a utilização do e-learning como ferramenta efetiva no processo de aplicação 

da educação corporativa. 

 
Metodologia da pesquisa ou, como normalmente se denomina métodos 

e técnicas de pesquisa – disciplina acadêmica construída a partir do 

princípio aceito de que não há produção de conhecimento cientifico, ou 

melhor, de ciência, a não ser através de pesquisa. Mas, como há ciência 

e ciência, assim, há pesquisa e pesquisa. (SALOMON, 1999, p. 09) 

 

Quanto ao tratamento de dados, a opção escolhida foi a qualitativa, uma vez que 

tem se por objetivo explicitar a educação corporativa como base teórica essencial na 

disseminação da cultura organizacional. No que tange aos fins, será utilizado o modo 

descritivo, uma vez que o tema educação corporativa já é conhecido e a contribuição deste 

trabalho é tão somente apresentar o e-learning como modalidade de aplicação. A pesquisa 

bibliográfica será parâmetro para análise dos conceitos aplicados ao tema deste artigo. 

 

 

Educação Corporativa: conceito 

 

No atual contexto o ensino básico e ensino superior não podem ser a única 

alternativa para a formação de um profissional com habilidades e competências.  

O mercado de trabalho vive um momento em que a necessidade de capacitação das 

pessoas é ainda mais latente, seja para sustentar o crescimento interno do país, seja para 

aproveitar as oportunidades decorrentes do cenário econômico. 

Em 17 de maio de 2004, em Brasília, foi oficializada a criação da Associação 

Brasileira de Educação Corporativa (Abec), atual AEC Brasil. As empresas fundadoras 

da AEC Brasil foram Petrobrás, Embratel, Caixa Econômica Federal, Vale, Instituto 

Albert Einstein, Fundação Unimed e o Grupo Isvor Fiat. 

Segundo a AEC Brasil, 
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Educação Corporativa é toda e qualquer ação intencional de capacitação 

de empregados de determinada empresa/ organização/ corporação. A 

denominação “educação corporativa” é mais recente denotando a 

evolução da atividade de “treinamento” ou T& D – Treinamento & 

Desenvolvimento, que a antecede. A rigor, tanto uma como outra, 

podem assinalar a mesma coisa ou mesma atividade ou área 

organizacional. (s/p, 2016 [online]) 

 

Além disso pode-se considerar que a educação corporativa é uma ferramenta de 

comunicação interna que permite disseminar a cultura e valores da empresa.  

Outra característica importante que pode ser atribuída é a de promover a mudança, 

ou seja, os itens abordados e a estratégia de aplicação se caminharem em conjunto com 

os objetivos da empresa podem auxiliar a chegar no objetivo final desejado da corporação. 

Com esse movimento grandes empresas passaram a investir em Universidades 

Corporativas (UC). Segundo Casarini e Baumgartner (2012, p.65), 

 

[...] de modo geral, a missão de uma UC consiste em formar de forma 

organizada (geração, assimilação, difusão e aplicação) por meio de um 

processo de aprendizagem ativa e contínua. 

 

Com relação a custo, sabemos que de início, como qualquer projeto em uma 

empresa, há necessidade de investimento financeiro, entretanto, como cita Chiavenato 

(2004, p.86), no exemplo da empresa Amazon “em comparação com a produção física, 

na produção baseada no conhecimento, quase todos os custos são incorridos no começo. 

Os custos marginais de disseminação ficam perto do zero. ” 

 

 

Educação corporativa nas organizações 

 

Segundo Chiavenato (2004, p.76),  

 

[...] o valor de mercado das empresas no mundo dos negócios de hoje 

nem sempre guarda relação com o seu valor patrimonial e físico. O que 

as empresas hoje valem nas bolsas de valores está diretamente 

associado com sua função de mercado e com o seu capital intelectual e 

não mais com seus tradicionais ativos patrimoniais. E o valor de 

mercado das empresas varia enormemente em função das expectativas 

de seu desempenho e da criação de valor e riqueza, independentemente 

do lucro. 

 

A educação corporativa consiste em um projeto de formação desenvolvido pelas 

empresas, que tem como objetivo institucionalizar uma cultura de aprendizagem 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/educor.html
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contínua, proporcionando a aquisição de novas competências vinculadas às estratégias 

empresariais. Na atualidade muitas empresas atuam dessa forma, como por exemplo, a 

Natura, Amil e Senac que também são empresas associadas a AEC Brasil. 

Empresas investem nessa modalidade com o objetivo de ensinar aos colaboradores 

‘o como fazer’. Inicialmente tem como foco desenvolver qualificações isoladas, para a 

criação de uma cultura de aprendizagem contínua, em que os funcionários possam 

aprender uns com os outros e compartilhar entre si inovações e melhores práticas com o 

objetivo de solucionar problemas empresariais. 

As novas tecnologias, principalmente as educacionais, estão sendo cada vez mais 

utilizadas pelas empresas na implantação da educação corporativa. Com isso, através da 

educação à distância a qualificação dos funcionários contribui para uma redução de custos 

e influencia na otimização de tempo. 

Diante da importância do desenvolvimento e aprendizado do colaborador, através 

das ferramentas tecnológicas, o trabalhador pode aprender por meio de muitas 

plataformas ou até mesmo pela Intranet da empresa.  

Para Fleury (2014, p.48), o grande desafio da educação corporativa está em “adaptar 

conteúdos, processos e habilidades do tema para que sejam aplicáveis a realidade de cada 

empresa”. 

Segundo Chiavenato (2010, p. 453),  

 

[...] em um mundo caracterizado por um ambiente instável e sujeito a 

mudanças imprevisíveis, as organizações precisam ser ágeis e 

flexíveis”. Acerca do tema aprendizagem, o autor defende que 

“aprendizagem organizacional constitui a palavra de ordem nas 

organizações bem sucedidas para promover a mudança. A mudança 

impõe novas práticas e novas soluções e exige o desenvolvimento das 

pessoas.  

 

O amplo acesso dos clientes ao conhecimento exige que uma empresa prepare seu 

funcionário para lidar com os mais diversos tipos de situações. Somente promovendo e 

incentivando o aprendizado é que isso será possível. 

Nesse âmbito promover conhecimento e compartilhar informações adquire caráter 

estratégico, pois quanto mais preparados estiverem os funcionários de uma empresa, 

maior será seu poder de competição com o mercado.  

Para Casarini e Baumgartner (2012, p.29), 

 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tec.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/quarelsoc.html
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[...] a educação corporativa alinha-se aos propósitos da organização que 

nela investe; tem, portanto, caráter estratégico. Ela pode formar, 

integrar e consolidar a base de conhecimentos a empresa, tornando tal 

base acessível a seus funcionários. O conhecimento explicitado por uma 

pessoa pode ser multiplicado por muitas outras. Cada pessoa que o 

adquire, por sua vez, pode enriquecê-lo com sua experiência. A 

aprendizagem coletiva e individual aumenta com a diversidade de 

interpretações produzidas. Ainda: pressupõe-se que a comunicação na 

organização torna-se mais eficaz pelo uso do código comum de 

referência de significados, tornando a responsabilidade pelos resultados 

compartilhada. 

 

Em sua publicação, Anaz (2014, p.31) faz menção ao desafio da ruptura digital, 

alegando que “as mídias sociais e o rápido crescimento da tecnologia digital estão 

mudando completamente as regras do jogo para empresas”, e nesse contexto, a educação 

nas organizações, também conhecida como educação executiva, deve responder de forma 

ágil às necessidades que emergem nas empresas por conta disso. 

 

 

O conceito de E-learning 

 

O e-learning pode ser definido nesta pesquisa como uma modalidade de 

treinamento a distância que utiliza a internet como plataforma para sua viabilidade. 

O conceito de e-learning depende do conceito de educação à distância para que 

possa ser compreendido. Segundo Moran (2016), educação à distância é o processo de 

ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão 

separados espacial e/ou temporalmente. 

O e-learning é a educação à distância que utiliza a internet como plataforma de 

aplicação. Moran (2002) defende que a sua utilização é mais adequada para a educação 

de adultos, principalmente para aqueles que já tem experiência consolidada de 

aprendizagem individual e de pesquisa, como acontece no ensino de pós-graduação e 

também no de graduação. 

Ela resolve o problema das grandes distâncias ou até mesmo da indisponibilidade 

de horário para realização do estudo presencial. Alves (2016, p. 85), apresenta uma 

definição interessante e até polêmica acerca da EAD que é o conceito de Peters em 1973:  

 

Educação/ensino a distância é um método racional de partilhar 

conhecimento, habilidades e atitudes, através da aplicação da divisão 

do trabalho e de princípios organizacionais, tanto quanto pelo uso 

extensivo de meios de comunicação, especialmente para o propósito de 
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reproduzir materiais técnicos de alta qualidade, os quais tornam 

possível instruir um grande número de estudantes ao mesmo tempo, 

enquanto esses materiais durarem. É uma forma industrializada de 

ensinar e aprender.  

 

Sendo assim, podemos afirmar que o e-learning está sendo praticado sempre que a 

tecnologia for utilizada para suportar um processo de ensino ou aprendizagem. 

 

 

O e-learning como facilitador de aprendizagem 

 

Para Ricardo (2009, p.122), “numa época em que o ambiente competitivo exige um 

alto grau de sofisticação por parte das empresas, a reciclagem tornou-se uma exigência 

entre os profissionais que precisam manter-se atualizados”. 

Entretanto, uma grande barreira ainda a ser enfrentada é a do tempo. Em momentos 

de concorrência acirrada, tirar o trabalhador do seu posto de trabalho significa perda de 

produtividade, pois parte do período produtivo do funcionário é consumido entre o seu 

deslocamento e o período em que estiver em aprendizagem. 

Utilizando-se da tecnologia, não existe mais a necessidade do trabalhador ausentar-

se para fazer a capacitação, uma vez que o conhecimento ‘vai até ele’. 

Em um modelo de educação profissional pautado pelo mercado e tendo como 

principal finalidade a disseminação da cultura organizacional e o atendimento do plano 

estratégico da empresa a otimização do tempo utilizando o e-learning permite atingir com 

amplitude o público-alvo, de forma rápida, efetiva e sem desvios. 

Segundo Fernandes (2016), as empresas pressionadas pela competição, pelo corte 

de custos no treinamento e pela necessidade de atualização constante, estão investindo na 

estrutura de plataformas e cursos online para capacitar o maior número de colaboradores 

possível e cumprir suas metas em tempo recorde, reduzindo os custos com a logística de 

treinamentos presenciais. Elas disponibilizam o conteúdo dos cursos na internet, com 

pacotes prontos, auto instrucionais, praticamente sem interação ao vivo. Cada funcionário 

tem um prazo relativamente flexível para realizar o curso e, ao final, é submetido a uma 

avaliação, que muitas vezes é corrigida pelo próprio software. 

O compromisso pelo resultado nesse tipo de treinamento é diferenciado, conforme 

aborda Bastos, (2003) as pessoas formadas à distância desenvolvem uma mentalidade 

diferente em relação ao estudo: o estudante de cursos virtuais é alguém que assume 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupro.html
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responsabilidades, que tem participação ativa em sua formação, que sabe estabelecer 

prioridades e disciplinar-se em seus estudos. 

O e-learning proveniente da tecnologia de informação vem dar suporte a educação 

corporativa proporcionando rapidez, interatividade e proximidade com o usuário da 

informação.  Precisa ser visto como um processo fundamental à empresa e não como uma 

opção de treinamento feita pelo colaborador para que possa agregar conhecimento ao 

funcionário e à organização de forma efetiva. Para tanto, as organizações precisam 

disponibilizar todos os recursos que se fizerem necessários: tempo, equipamento, 

acompanhamento, suporte e instalações físicas (caso necessárias). 

Assim, para Almeida (2016), o e-Learning originado no treinamento corporativo 

segundo a perspectiva de treinamento começa a incorporar práticas voltadas ao 

desenvolvimento de competências por meio da interação e colaboração entre os 

aprendizes. Considerado no momento a solução para superar as dificuldades de tempo, 

deslocamento e espaço físico que comporte muitas pessoas reunidas, o e-learning está 

sendo apontado como a tendência de treinamento, aprendizagem e formação continuada 

no setor empresarial. 

A atualização rápida e ágil do conteúdo de treinamento, possibilitada pelo e-

learning é relevante. Quando se utiliza material impresso para a ministração de cursos 

auto instrucional, a empresa incorrerá em custos com a logística de transporte e 

distribuição de materiais, lembrando que este não poderá ser atualizado com tanta 

facilidade, pois há necessidade de reimpressão, e uma nova distribuição aos 

colaboradores, o que implica em novos custos e impactos ambientais. 

 

 

Considerações finais 

 

Em linhas gerais a educação corporativa consiste em capacitar os funcionários de 

uma empresa através de treinamentos e cursos que agreguem conhecimento específico de 

uma determinada função ou conhecimento geral, habilitando-o a atuar em outras áreas da 

corporação. A contribuição da educação corporativa não está isolada na disseminação de 

conhecimento, ela também pode auxiliar na comunicação interna reforçando a cultura e 

valores da empresa. 
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As empresas que implantam o conceito de educação corporativa buscam um 

diferencial do ponto de vista mercadológico, buscando com isso tornar-se mais 

competitiva. 

Para viabilizar a aplicação dos treinamentos, o e-learning surge como uma 

alternativa rápida, capaz de otimizar tempo e de resolver o impasse do deslocamento de 

funcionários. Utilizando a internet como plataforma de acesso, permite que os 

treinamentos sejam feitos inclusive no próprio posto de trabalho. 

Além da redução de custos com treinamento, o e-learning é capaz de promover 

distribuição de conhecimento de forma rápida, permitindo que os colaboradores acessem 

as informações a qualquer momento que precisarem. 
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