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1. RESUMO 

Apontando a importância da educação corporativa com foco em aplicar 

boas práticas nas pequenas empresas. As quais foram, as que mais obtiveram 

resultados negativos no mercado. Direcionando as Universidades EAD como 

estratégia, para substituir as simples pratica de treinamento, buscando os 

benefícios e o quanto e porque é importante colocar em pratica. As pesquisas 

mostram que a implantação do sistema tem baixo custo em comparação ao 

tempo e recursos gastos. 

 

2. INTRODUÇÃO: 

A Educação Corporativa vem trazendo mudanças para a sociedade 

brasileira desde a metade do século XX. A junção da ciência com a tecnologia 

é muito significativa, pois possibilitou inovações tanto para as empresas como 

para o governo e outras organizações em todo tipo de atividades. Dessa forma 

podemos pensar em atingir os objetivos por meio da teoria, planejamento e não 

apenas com a parte pratica que envolve matéria prima, pessoas, [...]. 

           Na última década houve uma aceleração nas tecnologias que torna o 

mundo global desafiador, pois as mudanças na forma de se trabalhar vêm 

acontecendo constantemente. 

        Alcântara descreve (2004, p.18) “As [...] sociedade da informação 

passaram a ser caracterizados fundamentalmente pelas missões de gerar 

novos conhecimentos, armazena - los e torna - los disponíveis[...]”. 

 

3. OBJETIVOS: 

Realizar um artigo que trata sobre a Educação Corporativa e as boas 

práticas a serem adotadas em pequenas empresas, voltada para a promoção 

do autoconhecimento e desenvolvimento de competências dos colaboradores 

através da Universidade corporativa a distância. 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

A metodologia de pesquisa utilizada para o presente estudo será a 

biblioteca física, biblioteca virtual, visualizações de entrevistas abordando o 

assunto e a leitura de pesquisas e matérias anteriores realizada por terceiros, 

afim de buscar a melhor forma de obter conhecimento do assunto. 



 

5.DESENVOLVIMENTO:  

No meio corporativo existe um ditado que diz: “abrir um negócio é fácil, 

difícil é manter.”  

Conforme mostra matéria divulgada pelo G1 (2016) “Pedidos de falência 

cresceram 13,6% no ano, mostra SCPC […] As pequenas empresas foram 

atingidas com mais força, representando 85% do total dos pedidos”.   

Alguns fatos conhecidos destas ocorrências são: falta de plano de 

negócio, pouco ou nenhum planejamento estratégico, contratar pessoas pouco 

capacitadas para os cargos que ocupam.  

Chiaveto  (2012, p. 10) “O segredo está em investir pesadamente em 

pessoas a fim de aumentar o capital humano e, consequentemente, o capital 

intelectual focado no negócio da organização.”. 

Melhorando as qualidades dos envolvidos com a empresa pode ocorrem 

dá mesma não aparecer nestes índices de falência.   

A implementação da Educação corporativa pode auxiliar estas empresas 

pois, o assunto não se trata apenas de mais um treinamento para qualificar 

mão de obra, e sim de uma Universidade Corporativa que podem  qualificar 

todos os envolvidos com a empresa. 

Eboli diz que (2012, p.189) o marco de surgimento do tema educação 

corporativa no Brasil foi o lançamento do livro da Jeanne Meister em 1999. 

Entende se então que já existia universidades corporativas no país, mais 

talvez ainda caminhando no assunto, pois muitas empresas estrangeras já 

haviam implantado o sistema antes mesmo do lançamento do livro no Brasil. 

Como relata Eboli (2012, p.189) A primeira experiência de implantação 

registrada foi a da academia Accor, em 1992 [...] muitas outras que são citadas 

em muitos livros e matérias sobre o assunto.  

Ela fala também que ao longo desses anos, o assunto ganhou 

notoriedade no Brasil, tanto no mundo corporativo ( público e privado ) quanto 

no acadêmico. 

Pode ser confirmado através de notícias, artigos e livros envolvendo 

educação corporativa e Universidades Corporativas, existem dados 

quantitativos e qualitativos que evidenciam o crescimento acelerado destas 

Universidades. 



 

7. RESULTADOS PRELIMINARES: 

 

As grandes empresas necessitam de treinamento para a sua expansão 

no mercado e conquista de novos horizontes, mas as pequenas empresas 

também necessitam dessas qualidades para se sobressair no mercado. 

Conforme Eboli (2012, p. 190) “A educação é instrumento necessário as 

mudanças crescentes e ao desenvolvimento do país”. 

A evolução desse conhecimento unido a tecnologia, podem ter efeitos 

positivos e baixo custo para empresas que precisam ter gastos com 

infraestrutura e materiais para apresentação de um treinamento convencional. 

Trazendo facilidades para os usuários acessar o curso e sendo proveitoso para 

a empresa. 
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