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RESUMO 

 

Desde o final do século XIX que as organizações no Brasil vêm se dedicando com 

mais afinco aos processos de formação de seus colaboradores. A formação 
continuada e as práticas de educação corporativa têm sido adotadas para a 
manutenção da vantagem competitiva das organizações que se desenvolvem e 

reconhecem o valor da informação e do conhecimento. Esta pesquisa analisou tais 
práticas no Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba – 
SEBRAE/PB, uma instituição voltada para a criação e disseminação de 

conhecimento aplicável à gestão de outras organizações. Como objetivo geral, foi 
analisada a Universidade Corporativa SEBRAE como prática de formação 
continuada dos colaboradores do quadro de analistas do SEBRAE/PB. A 

metodologia adotada para a análise, quanto aos objetivos, classificou-se como 
exploratória e descritiva, e em relação à natureza dos dados, quantiqualitativa. Os 
instrumentos da pesquisa foram norteados pelos indicadores construídos à luz do 

referencial teórico de Eboli (2004), os sete princípios de um plano estratégico de 
educação corporativa. Os resultados apontam para um índice relevante de 
satisfação dos analistas em participarem das práticas de formação continuada. 

Contudo, fica evidente na análise dos dados coletados que a oferta de soluções 
educacionais pela Universidade Corporativa SEBRAE não é suficiente para 
satisfazer a necessidade do analista em sua formação continuada. Avaliam 
positivamente a influência da Universidade Corporativa SEBRAE na promoção da 

formação continuada e na atuação profissional. Apontam ainda que o principal 
benefício gerado pela universidade corporativa é a contribuição na aprendizagem de 
novos conhecimentos. A análise à luz dos princípios de educação corporativa de 

Eboli, concluiu que tais princípios se encontram implantados nas práticas da 
Universidade Corporativa SEBRAE, mas, o grau de alguns princípios necessita 
serem ampliados para que seja ratificada a excelência da prática e a sua relevância 

para a formação continuada dos colaboradores do SEBRAE/PB seja reconhecida. 
Almejou-se, com esta pesquisa, contribuir para a formação de conhecimento 
aplicável às organizações que reconhecem a importância do conhecimento na 

formação continuada de seus colaboradores. 
 

Palavras-chave: Universidade corporativa. Educação corporativa. Formação 

continuada. Conhecimento. SEBRAE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Since the end of the 19th century, the organizations in Brazil have dedicated with 

more keen to the training processes of their employees. The ongoing training and the 
practices of corporate education have been adopted in the maintenance of 
competitive advantage in the organizations that develop themselves and recognize 

the value of information and knowledge. The present research analyzed such 
practices in the Brazilian Micro and Small Business Support Service in Paraíba – 
SEBRAE/PB, which is an institution directed to the creation and dissemination of 

applicable knowledge to the management of other organizations. As an general 
objective, the SEBRAE Corporate University was analyzed as a practice of ongoing 
training of the employees who are part of the staff of analysts of SEBRAE/PB. The 

methodology adopted in the analysis is classified as exploratory and descriptive, in 
relation to its objectives. In turn, it was classified as a quantitative and qualitative 
approach in relation to the data nature. The research tools were based on the 

indicators that were built in the light of the theoretical foundation of Eboli (2004), the 
seven principles of a strategic plan of corporate education. The results point to a 
relevant. However, it is evidenced in the analysis of the collected data that the offer 

of educational solutions by the SEBRAE Corporate University is not enough to satisfy 
the need of the analyst in his ongoing training. They evaluate in a positive manner 
the influence of the SEBRAE Corporate University in the promotion of ongoing 
training and in the professional performance. It is also pointed that the main benefit 

generated by the corporate university is the contribution in the learning of new 
knowledge. The analysis in the light of the principles of corporate education of Eboli 
concluded that such principles are implanted in the practices of the SEBRAE 

Corporate University. However, the degree of some principles needs to be expanded, 
in order to be ratified the excellence of the practice and that be recognized its 
relevance to the ongoing training of the employees of SEBRAE/PB. With this 

research, it is aimed to contribute to the formation of applicable knowledge to the 
organizations which recognize the importance of knowledge in the ongoing of their 
employees. 

 
Keywords: Corporate university. Corporate education. Ongoing training. Knowledge. 
SEBRAE. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas organizações as mudanças são complexas, dinâmicas e constantes. A 

competitividade faz com que o ambiente organizacional seja instável, imprevisível e 

incerto. Assim, as organizações devem se preparar para o enfrentamento dos novos 

cenários, bem como oportunizar internamente o compartilhamento de informações e 

a promoção do conhecimento renovado, gerado a partir da aprendizagem de cada 

indivíduo. 

O cenário mundial no século XXI conduziram as organizações a um processo 

contínuo de reaprendizado. Fenômenos como a ascensão de um mapa globalizado 

dos mercados e a crescente valorização da inovação tecnológica inauguraram um 

novo capítulo para as corporações mundialmente. 

As organizações modernas que orientam seus negócios com base na 

informação e no conhecimento têm se destacado mundialmente. O conhecimento 

passa a representar uma vantagem competitiva sustentável, promovendo na 

organização retornos crescente e posições de destaque no contexto empresarial. 

(DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

Assim, o grande desafio das organizações reside na condução do processo 

de transformação organizacional, tendo como chave a promoção de uma ruptura 

significativa nos padrões culturais e comportamentais, enraizados pelo modelo 

burocrático de gestão. (TERRA, 2005).  

Nessa direção, Bastos, Gondim e Loiola (2004) afirmam que as organizações 

estão cada vez mais demandando colaboradores que estejam abertos ao 

aprendizado para que as competências individuais possam ser desenvolvidas. 

Apontam ainda, que muitos fatores influenciam o processo de aprendizagem como 

prática individual. 

Desta forma, a aprendizagem, neste contexto, assume um papel relevante 

atuando como vetor destas transformações organizacionais, e envolve os níveis 

individual, grupal e organizacional. (ANGELONI, 2005). 

É importante frisar que um novo olhar organizacional deve ser implementado 

privilegiando a visão sistêmica, para que a organização responda agilmente às 

mudanças impostas pelo ambiente. (SENGE, 2006). 

Com essa visão do todo, emerge o conceito de aprendizagem organizacional, 

amparado fortemente pelas práticas de educação corporativa que propicia a 
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formação continua dos colaboradores na organização. A aprendizagem 

organizacional é gerada quando na memória da organização estão incorporados o 

aprendizado individual e o conhecimento resultante dele. (ANGELONI, 2005). Como 

resultado deste processo, o conhecimento gerado deixa de ser propriedade apenas 

do indivíduo e passa a integrar os ativos corporativos, intangíveis, da organização e 

vai representar mais capacidade competitiva e maior possibilidade de existência da 

organização. 

A educação corporativa se apresenta como a alternativa de socializar e 

globalizar o processo de formação continuada, além de preencher a lacuna deixada 

pelos processos de treinamento e desenvolvimento (T&D) e toda a sua visão de 

formação do passado, marcada pela fragmentação e pela descontinuidade. 

As transformações observadas nas relações existentes nas organizações 

impõem posturas empreendedoras o que sugere comportamentos mais ágeis, bem 

fundamentados, compartilhados e extremamente colaborativos. Tais 

comportamentos se referem ao indivíduo, à organização e ao indivíduo na 

organização. 

Para que essa nova postura seja implantada, desde os anos 1990 que as 

organizações estão direcionando investimentos e esforços que conduzam os 

processos de formação continuada de seus colaboradores. 

Para que sejam efetivos, os projetos devem ser construídos e implementados 

sob a ótica de princípios que garantam o sucesso desta ação. Nesta direção, Eboli 

(2004) contribui com a proposta do modelo de implantação e implementação da 

educação corporativa a partir de sete princípios de um plano estratégico, que 

servirão de referência para a análise. 

A educação corporativa, como já evidenciada, tem relevante atuação na 

construção da aprendizagem da organização. Orientar as organizações conceitual e 

metodologicamente para que seus projetos de implantação das práticas de 

aprendizagem possam ser efetivos, se mostra como um grande desafio 

organizacional. 

Neste sentido, destacamos a proposta de Eboli et al (2010) que apresenta 

sete princípios de um plano estratégico de educação corporativa. Para a autora, a 

educação é um fator estratégico para o mundo corporativo e da academia. Sobre 

isso, afirma: 
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o impacto positivo nos resultados do negócio decorrente da adoção 
desses sistemas educacionais estratégicos e competitivos sem 
dúvida é o principal fator que tem incentivado um interesse crescente 
pelo tema, no mundo corporativo e na academia. (EBOLI, 2004, p. 
62) 

 

O processo de educação corporativa está pautado pela complexidade atual 

do ambiente organizacional, cada vez mais competitivo, fazendo com que as 

organizações deem respostas mais rápidas através da adoção de estratégias 

convergentes com as características da sociedade do conhecimento. 

Assim, para que se atinja esse nível as organizações se utilizam de práticas 

que resultem na geração de diferenciais competitivos e contribuam para o alcance 

dos objetivos organizacionais. 

Neste sentido, a educação corporativa se apresenta como uma dessas 

práticas e se caracteriza por articular racionalmente as competências individuais e 

organizacionais necessárias à condução do negócio. 

A pesquisa analisou o processo de formação continuada sob a forma de um 

importante mecanismo de educação corporativa, que são as universidades 

corporativas. A educação corporativa efetiva pode ser alcançada através da 

instituição de universidades corporativas, que são espaços específicos para o 

desenvolvimento de competências operacionais, somadas a outras tantas 

habilidades comportamentais (SILVA; BALZAN, 2007), deixando os profissionais 

mais aptos às atividades voltadas aos processos produtivos e sintonizando-os à 

cultura organizacional. As universidades corporativas promovem a geração, 

assimilação, difusão e aplicação do conhecimento organizacional, através de um 

processo de aprendizagem e de formação ativa e contínua. 

Para Meister (1999) a universidade corporativa se apresenta como um 

guarda-chuva estratégico voltado para o desenvolvimento dos colaboradores, 

clientes, fornecedores e comunidade. “Adotar um sistema de educação estratégica, 

nos moldes de uma universidade corporativa, é condição essencial para que as 

empresas desenvolvam com eficácia seus talentos humanos”. (EBOLI, 2004, p. 62). 

A educação corporativa proporciona amplitude aos processos de 

aprendizagem anteriormente priorizados pelas organizações. Ao pesquisar o tema 

nos deparamos com uma farta oferta e ampla complexidade de conceitos sobre as 

abordagens de aprendizagem na organização. (PRANGE, 2001). De acordo com 

Bastos, Gondim e Loiola (2004) grande parte dos autores que se relacionam com o 
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tema se posiciona por uma análise organizacional e tratam a aprendizagem como 

um processo de natureza cognitivo ou cognitivo/comportamental. 

(SHRIVASTAVA,1983; TSANG, 1997; DIBELLA; NEVIS, 1999; GOULD, 1996). 

A ação organizacional na direção de implementar uma política que valorize a 

cultura da aprendizagem facilitada pela educação corporativa, se apresenta como 

condição importante neste processo. As práticas de educação corporativa devem ser 

amplamente difundidas, apoiadas e executadas.  

A formação continuada dos colaboradores passa a ser premissa para que os 

objetivos organizacionais possam ser alcançados. 

Assim, a prática da universidade corporativa se apresenta como a 

oportunidade para as organizações priorizarem o investimento em formação dos 

colaboradores, desenvolvendo competências necessárias para o enfrentamento de 

seu cotidiano, tanto profissional, quanto pessoal. Essa visão vem para ultrapassar o 

paradigma dos processos tradicionais de treinamento & desenvolvimento, uma vez 

que, ao invés de desassociar, os novos formatos de formação privilegiam a 

perspectiva humana em sua plenitude, formando o ser humano ao longo de toda a 

vida. 

Convergente com essa tendência, a universidade corporativa do Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba (UC-SEBRAE/PB) foi criada em 

2008 para preencher a lacuna na necessidade de formação do seu quadro de 

colaboradores. Investimentos estão sendo feitos desde então para que as 

competências sejam desenvolvidas nos colaboradores e para que a organização 

possa promover a excelência nos processos de educação corporativa. 

Diante de tais colocações, conhecer como esta importante prática de 

educação empreendedora que atua diretamente na formação continuada dos 

colaboradores está promovendo o desenvolvimento da organização, formulamos a 

pergunta orientadora desta dissertação: Quais as contribuições da Universidade 

corporativa na promoção da formação continuada dos colaboradores do quadro de 

analistas do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba 

(SEBRAE-PB) à luz dos princípios de um plano estratégico de educação corporativa 

propostos por Eboli? 

Desta forma, o que motiva a pesquisar sobre a educação corporativa é a 

atuação profissional em uma instituição com capilaridade nacional, com mais de 44 

anos de fundação, reconhecida pelo seu poder informacional e pela geração de 
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conhecimento de vanguarda que auxilia outras empresas na gestão de seus 

negócios. Além da sede, em João Pessoa, a instituição conta com mais 10 agências 

regionais que cobrem todo o estado da Paraíba, onde são oferecidos cursos, 

seminários, consultorias e assistência técnica para pequenos negócios de todos os 

segmentos empresariais. A instituição é o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas da Paraíba (SEBRAE/PB), uma empresa privada, constituída sob a forma 

de serviço social autônomo. (SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS DA PARAÍBA, 2015) 

Conhecer como se dá a educação corporativa no SEBRAE/PB, 

particularmente, no corpo de analistas técnicos que atuam em 11 agências regionais 

e atendem a aproximadamente 30 mil empresas e empreendedores anualmente, 

instiga conhecer como esta organização define, desenvolve e aplica as práticas 

voltadas para a formação continuada de seus colaboradores. Utilizar indicadores de 

sucesso para a análise possibilitará dimensionar a influência das práticas 

desenvolvidas no posicionamento da instituição frente ao processo de educação 

corporativa. 

Realizar uma pesquisa que aborde o tema da educação corporativa, 

especificamente, o processo de formação continuada, sob a perspectiva da prática 

da universidade corporativa é relevante, pois, esta área de conhecimento por ser 

relativamente nova e com o surgimento de seu maior significado na primeira década 

de 1990 carece de novas construções que contribuam com a gestão das 

organizações no Brasil. Eboli (2005) expressa claramente que a adoção desse 

conceito pelas organizações iniciou-se justamente na década de 90 e foi motivado 

pela globalização dos mercados que impôs às organizações a investirem em 

formação continuada. Dutra e Comini (2010) ressaltam que na primeira década dos 

anos 2000 os colaboradores no ambiente organizacional estavam buscando 

condições concretas de desenvolvimento. 

Outro fator motivador da realização de uma pesquisa em uma organização 

que adote práticas de educação corporativa que visem a formação continuada é a 

análise do nível de investimento realizado nesta estrutura e a sua efetividade, ou 

seja, conhecer a real contribuição na consecução dos objetivos organizacionais. 

Neste sentido, diversas organizações nacionais ou multinacionais, públicas ou 

privadas, investiram na implementação de uma estrutura de educação corporativa, 

como enfatiza Eboli (2005, p. 92). O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
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Empresas (SEBRAE), em 2013, investiu mais de 18 milhões de reais em ações de 

educação corporativa. O SEBRAE nos estados investem entre 2% a 6% de suas 

folhas de pagamento em formação continuada de seus colaboradores, conforme 

relatório de gestão SEBRAE (2013). 

Contudo, vale ressaltar que a educação além de ser um investimento 

econômico é também um investimento político e social, conforme Péano (1993). A 

contribuição para a sociedade que uma pesquisa dessa natureza pode trazer é 

considerável, a partir do momento que conduzimos o entendimento para uma 

concepção humanizada do processo de formação dos colaboradores na 

organização. Assim, o que se almeja é a formação global do indivíduo, privilegiando 

tanto as questões relacionadas à sua atuação profissional, quanto a sua inserção 

nos grupos sociais em seu meio ambiente, onde os sistemas educativos têm como 

missão a formação de pessoas para a cidadania, segundo Péano (1993). 

Considerando o exposto, o objetivo geral desejado é analisar as contribuições 

da Universidade corporativa como prática de formação continuada dos 

colaboradores do quadro de analistas do SEBRAE-PB à luz dos princípios de um 

plano estratégico de educação corporativa propostos por Eboli. 

Como objetivos secundários pretendemos ao longo da pesquisa: 

 

 Mapear a atuação da Universidade Corporativa na formação continuada dos 

colaboradores do quadro de analistas do SEBRAE no Estado da Paraíba 

 Caracterizar os colaboradores do quadro de analista do SEBRAE-PB, 

enfatizando a formação adquirida por meio das práticas de educação 

corporativa e, de modo particular, da Universidade corporativa. 

 Identificar as práticas de formação continuada da universidade corporativa no 

SEBRAE-PB, de acordo com os princípios de um plano estratégico de 

educação corporativa de Eboli. 

 Indagar como a Universidade corporativa tem influenciado a atuação do 

quadro de analistas do SEBRAE-PB. 

 

Para satisfazer os objetivos expostos, o estudo está estruturado em sete 

capítulos. 
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No primeiro capítulo, denominado introdução, encontra-se a contextualização 

da pesquisa, o aspecto do problema, a exposição do objetivo geral e dos objetivos 

específicos, a justificativa, e a estrutura do estudo. 

No capítulo dois, a formação continuada como mecanismo de aprendizagem 

organizacional, inicia-se a fundamentação teórica da pesquisa. Consta a exposição 

dos conceitos de dado e informação como insumos importantes para a geração do 

conhecimento, sob a ótica de Earl (2004), Davenport e Prusak (2003), Mcgee e 

Prusak (1994), Drucker (1999), Choo (2011), Evans (2004). No mesmo capítulo, 

almejando a continuidade do entendimento da importância do conhecimento e de 

sua gestão para a criação de uma organização voltada para a aprendizagem, são 

expostos argumentos fundamentados pelos autores Drucker (1999), Nonaka e 

Takeuchi (1997), Teixeira Filho (2000), Terra (2001), Angeloni (2005), Fonseca e 

Fresneda (2013), Davenport e Prusak (2003), Choo (2011). Ainda neste capítulo, 

para demonstrar a importância do processo de transformação da aprendizagem 

individual em aprendizagem organizacional voltada para a educação corporativa, 

apresentamos contribuições significativas embasadas por Kim (1993), Fleury e 

Fleury (1997), Mcgee e Prusak (1994), Angeloni (2005), Duarte, Santos e Ferreira 

(2014), Costa (2001) e Bayma (2005). E por fim, são apresentados os preceitos da 

formação continuada, “ao longo da vida”, visando conduzir o entendimento da 

relevância e contribuição deste tema para a consecução dos objetivos 

organizacionais. Neste sentido contribuíram para esta visão Delors (1996), Field 

(2006), Eboli (2004), Eboli et al (2010), Collares, Moyses, e Geraldi(1999), 

Commissionof the European Communities (2000), Alheit e Dausien (2006); Nolda 

(1996), Abbad (2007), Davenport, Marchand e Dickison (2004), Dutra e Comini 

(2010), Meister (1999). 

O capítulo três encontra-se estruturado para apresentar a prática da 

universidade corporativa que possibilita a criação e a socialização do conhecimento, 

e contribui para o surgimento dos fenômenos organizacionais da aprendizagem 

organizacional, da educação corporativa, e, consequentemente, da formação 

continuada e ao longo da vida. Nesta direção os autores Eboli (2004), Eboli et al 

(2010), Allen (2002), Gomes (2005), Bayma (2005), colaboram para que seja 

estabelecida a compreensão desta importante prática de educação corporativa.  
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No capítulo quatro descrevemos a Universidade Corporativa SEBRAE, a partir 

da bibliografia de SEBRAE (2013), Kaplan e Norton (2004), Tajra (2006), Vieira e 

Santos (2013). 

No capítulo cinco, são expostos os procedimentos metodológicos da 

pesquisa. São apresentados em detalhes a caracterização da pesquisa, o campo e 

universo da pesquisa, as técnicas para coleta de dados, e a análise e interpretação 

dos dados. 

Nos capítulos seis e sete constam, respectivamente, os resultados da 

pesquisa a partir da análise e interpretação dos dados coletados e as considerações 

finais do estudo. 
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2 A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO MECANISMO DE APRENDIZAGEM 

ORGANIZACIONAL 

 

No estudo do comportamento das organizações, a aprendizagem 

organizacional constitui-se campo vasto teórico, fazendo com que sejam 

necessários alinhamentos conceituais para que o entendimento seja satisfatório. 

Desta forma, inicialmente, vamos contextualizar dado, informação, 

conhecimento e gestão do conhecimento, afim de que, se promova a compreensão 

de que cada um contribui para a geração do outro. 

Ainda neste capítulo, iremos abordar os preceitos da aprendizagem individual 

e da aprendizagem organizacional tendo a educação corporativa como facilitador 

deste processo. 

 

 

2.1 DADO, INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

As transformações na sociedade observadas desde a era industrial, no final 

do século XX e que, de fato, se consolidaram no século atual, têm imposto às 

organizações comportamentos mais ágeis e a adoção de estilos de gestão com 

traço empreendedor.  

 

Figura 01 – A Era da Informação 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Earl (2004, p. 28). 
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A Figura 01 expõe claramente a ruptura de paradigmas tradicionais e a 

ascensão de novos objetivos a serem perseguidos pelos gestores da era da 

informação. Contudo, estes fenômenos trazem consigo a imprevisibilidade, a 

instabilidade e incertezas que assolam as organizações constantemente. 

Em meio a um mercado de extrema competitividade como descrito acima, 

cabe às organizações otimizarem seus processos operacionais e identificarem as 

oportunidades que contribuem aos objetivos gerais da organização. 

A vantagem competitiva sustentável conquistada pelas organizações a partir 

de uma atuação orientada para a educação corporativa, com base na informação e 

no conhecimento, tem sido o desejo de grande parcela das instituições mundiais. “A 

vantagem do conhecimento é sustentável porque gera retornos crescentes e 

dianteiras continuadas”, conforme sugere Davenport e Prusak (2003, p. 20). 

Desta forma, para que se conquiste espaço tão almejado, as organizações 

devem promover a implementação de ações facilitadoras da aprendizagem 

organizacional. O entendimento fundamentado no valor real da informação e do 

conhecimento, o que os compõem e como podem ser gerenciados, contribuirão para 

a formação da estratégia organizacional. 

Assim, conhecer como surge a informação e o conhecimento é o ponto inicial 

para a construção do processo de educação na organização. Para Davenport e 

Prusak (2003, p. 02), dado pode ser definido como um “conjunto de fatos distintos e 

objetivos, relativos a eventos” e ainda “em um contexto organizacional, dados são 

utilitariamente descritos como registros estruturados de transações”  (DAVENPORT; 

PRUSAK, 2003, p. 02). Para que sejam úteis dentro da organização, os dados 

precisam ser estruturados para que possam ser relacionados a um fenômeno e 

utilizados para a atuação, como descreve Mcgee e Prusak (1994). Os dados podem 

ser ilimitados, contudo, carregam em si certa importância para as organizações, pois 

funcionam como matéria prima para o processo de geração da informação. 

Informação para Drucker (1999, p. 32), “é o insumo mais importante da 

produção humana. São dados interpretados, dotados de relevância e propósito”.  

Nessa mesma direção apontam Mcgee e Prusak (1994, p. 23), que definem a 

informação como sendo um conjunto de dados coletados, organizados, ordenados 

com significados e contextualizados, além de ter limites. A informação é reciclável, 

não se perde, e quem determina o seu valor é o usuário. 
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Choo (2011) complementa ao afirmar que o valor da informação está na 

relação existente entre quem usa e uma dada informação. Mcgee e Prusak (1994) 

convergem a esta linha de pensamento e apontam que a informação deve ser 

tratada onde exija a tomada de decisões especificas. Portanto, a informação tem 

significado e seu processamento é fundamental em diversos sistemas sociais.  

A informação confere reconhecimento imediato às organizações. Funciona 

como um selo que comunica ao ambiente externo o quanto aquela organização é 

detentora de informação aplicável e agregadora de valor. Choo (2011) ratifica a 

importância estratégica da informação e acrescenta que a organização deve criar, 

organizar e processar a informação visando o surgimento de novos conhecimentos 

ocasionado pelo processo educacional. 

A informação está colocando em movimento o vetor das forças econômicas 

que define as vantagens competitivas, cobrando das organizações um repensar do 

seu foco estratégico, como aponta Evans (2004, p. 49).  

 

Figura 02 – A Organização do Conhecimento 
 

 

Fonte: Choo (2011, p. 30). 
 

Compete, desta forma, às organizações reconhecerem a informação como 

um ativo substancial na consecução dos objetivos organizacionais. A sua 

importância para a formação da aprendizagem organizacional por meio da educação 

corporativa percorre o caminho que interage com o conhecimento e a sua forma de 
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organização. Neste caso, a ação organizacional é fundamental para que a 

informação possa influenciar o processo de organização do conhecimento, como 

demonstrado na Figura 02. 

Davenport e Prusak (2003) afirmam que a partir da informação é gerado o 

conhecimento, e para que haja esta transformação os indivíduos na organização 

devem desempenhar atividades criadoras de conhecimento, como demonstrado no 

Quadro 01. 

 

Quadro 01 - Atividades Criadoras de Conhecimento 
 

 

Comparação: de que forma as 

informações relativas a esta situação 

se comparam a outras situações 

conhecidas? 

 

Conexões: quais as relações deste 

novo conhecimento com o 

conhecimento já acumulado? 

 

Consequências: que implicações 

estas informações trazem para as 

decisões e tomadas de ação? 

 

Conversação: o que as outras 

pessoas pensam desta informação? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Davenport e Prusak (2003, p. 07). 

 

A produção do conhecimento acompanha a humanidade desde a antiguidade. 

A aplicação do conhecimento no contexto organizacional e de negócio remota a era 

industrial. A era do conhecimento é contemporânea, veio suceder a era industrial. E, 

gestão do conhecimento, é tema atual e está posicionado na pauta de grandes 

organizações. 

Alguns autores contribuem com suas construções a respeito deste tema,  

como Davenport e Prusak (2003), Drucker (1999), Nonaka e Takeuchi (1997), 

Teixeira Filho (2000) e Terra (2001). 

O conhecimento diz respeito às crenças e aos compromissos, é uma função 

de uma atitude, perspectiva ou intenção específica, está relacionado à ação e diz 

respeito ao significado, como definido por Nonaka e Takeuchi (1997). 

O conhecimento pode ser de dois tipos: tácito ou explícito. O conhecimento 

tácito é pessoal, específico ao contexto e difícil de formulado e comunicado, 
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enquanto que o conhecimento explícito é transmissível em linguagem formal e 

sistemática, como afirmam Nonaka e Takeuchi (1997). 

Nonaka e Takeuchi (1997) expõem ainda, que a geração do conhecimento 

organizacional é uma relação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito. O conhecimento tácito das pessoas constitui a base de 

geração do conhecimento organizacional.  

O conhecimento organizacional acontece a partir do conhecimento criado 

individualmente, firmando-se como parte da rede de conhecimentos. O processo em 

espiral que ocorre em diferentes níveis ontológicos – refere-se ao indivíduo no 

sistema da cadeia de valor que atravessa diferentes níveis de agregação e amplia 

as fronteiras organizacionais – é uma das chaves para a compreensão da criação do 

conhecimento organizacional. 

Em relação a conhecimento, Davenport e Prusak (2003, p. 06) conceituam: 

 

Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, 
valores, informação contextual e insight experimentado, a qual 
proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas 
experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente 
dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido 
não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, 
processos, práticas e normas organizacionais. 

 

Esse valioso recurso organizacional não é de fácil compreensão, classificação 

e medição, como afirma Terra (2005).  

Desta forma, o entendimento da organização deve privilegiar não meramente 

a construção do conhecimento aplicável, mas também a importância de gerir 

eficazmente este recurso. Nesta direção, Angeloni (2005) afirma que a gestão do 

conhecimento é uma maneira de se atingir a eficácia organizacional, a partir da 

utilização de meios intrínsecos ao comportamento do indivíduo ou do grupo, às 

tecnologias da informação e às estruturas da organização. 

Assim, a era do conhecimento e da informação, impõem frente a uma 

produção incessante, dinâmica e maciça de informações a criação de mecanismos 

que possibilitem a gestão dos conhecimentos gerados organizacionalmente, visando 

a sua devida retenção, socialização e aplicação. A educação corporativa depende, 

em parte, do êxito do processo de gestão do conhecimento. 

Terra (2001, p. 245) explica que, 
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[...] a gestão do conhecimento é, em seu significado atual, um 
esforço para fazer com que o conhecimento de uma organização 
esteja disponível para aqueles que dele necessitem dentro dela, 
quando isso se faça necessário, onde isso se faça necessário e na 
forma como se faça necessário, com o objetivo de aumentar o 
desempenho humano e organizacional. 

 

A gestão do conhecimento surge com vistas a esta necessidade 

organizacional de se apropriar do conhecimento, compartilhar nos níveis 

operacionais e estratégicos e implementar, a partir desses conhecimentos, ações 

que gerem e agreguem valor ao negócio, como definem Davenport e Prusak (1998, 

p. 14) o “conhecimento como o principal ativo das organizações e como a chave da 

vantagem competitiva sustentável” e é uma “certa forma de olhar a organização em 

busca de pontos dos processos de negócio em que o conhecimento passa a ser 

usado como vantagem competitiva ” (TEIXEIRA FILHO, 2000, p. 23). 

Neste sentido, emergem os modelos de avaliação do nível de conhecimento 

organizacional. Os referidos estudos devem permitir que se conheçam as 

oportunidades, bem como os fatores restritivos à gestão do conhecimento na 

organização, municiando-a de informações para que estratégias sejam construídas 

visando o aumento da sua maturidade nos processos de criação, armazenamento, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento, (FONSECA; FRESNEDA, 2013). 

Fonseca e Fresneda (2013, p. 6) explicam que, 

 

Uma avaliação da Gestão do Conhecimento em uma organização 
deve fundamentalmente buscar quantificar a capacidade da 
organização em alavancar informação, conhecimento, experiências e 
intuição entre suas pessoas, processos e sistema, a fim de atingir 
seus objetivos e gerar valor. 

 

A sensibilização para a implantação da cultura da aprendizagem, a partir da 

educação corporativa passa, portanto, pelo entendimento e pela capacidade da 

organização em conferir a devida importância que a informação, o conhecimento e a 

sua gestão tem na construção de um processo moderno, competitivo e de 

excelência para a formação continuada e corporativa de seus colaboradores. 
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2.2 A APRENDIZAGEM INDIVIDUAL E A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 

O grande salto esperado nas organizações modernas é transcender os 

processos de aprendizagem individual para a aprendizagem organizacional. Neste 

sentido, para que as organizações cheguem no nível de uma organização que 

aprende, os interesses, os esforços e os investimentos devem convergir para a 

construção de uma estratégia que promova um ambiente propicio para a educação 

corporativa. 

A aprendizagem é um processo inerente ao ser humano, e tem caráter 

continuo. “É a aquisição de conhecimento e habilidades”, conforme aponta Kim 

(1993, p. 38). É um processo de mudança resultante de prática ou experiência 

anterior, que pode manifestar-se em uma mudança perceptível de comportamento 

ou não, como afirmam Fleury e Fleury (1997). 

Assim, uma organização que tem como foco o processo de aprendizagem, 

visando a educação corporativa, é aquela que tem novas competências instaladas e 

que constantemente procuram se posicionarem frente às demandas impostas pelo 

ambiente organizacional. 

O ponto de partida desse processo é compreender como se dá a 

aprendizagem individual, para em seguida, definir o contexto da aprendizagem 

organizacional. 

A aprendizagem individual é a aquisição de novas capacidades e 

perspectivas, segundo Mcgee e Prusak (1994).  

De acordo com Kim (1993), a aprendizagem individual pode ser entendida a 

partir de um ciclo no qual o indivíduo assimila um novo dado, reflete sobre as 

experiências passadas, chega a uma conclusão e em seguida implementa uma 

ação. 

Na Figura 03, o ciclo exposto define, inicialmente, que a partir da coleta de 

novos dados (reações do ambiente) e da atribuição de valor a estes, chega-se a 

aprendizagem individual. Sugere ainda, que este processo precisa passar pela 

validação no âmbito dos modelos mentais individuais, para que assim o novo 

aprendizado possa conduzir a uma ação tomada ou não. (ANGELONI, 2005). 
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Figura 03 - Ciclo de Aprendizagem Individual 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Kim (1993, p. 67). 
 

Assim, para que a organização possa se beneficiar, a aprendizagem 

individual deve se apresentar como sendo capaz de fazer coisas novas, pensar 

sobre coisas novas que possam agregar valor para a organização. (MCGEE; 

PRUSAK, 1994).  

A contribuição da aprendizagem individual para a organização é real, mas o 

desafio é construir uma visão sistêmica onde a aprendizagem possa influir na forma 

em que a organização aprenda. É passar de uma visão isolada e desconectada para 

uma visão onde a aprendizagem individual será compreendida e compartilhada, 

além de criar vantagem competitiva sustentável. A educação corporativa se 

apresenta com as suas práticas direcionadas para a aprendizagem da organização, 

visando que sejam desenvolvidas competências nos colaboradores que permitam 

esse olhar de desenvolvimento do todo. 

Com este foco, a aprendizagem organizacional assume a forma de uma 

construção social que manipula o conhecimento criado individualmente para a 

concepção de ações institucionalizadas visando os objetivos organizacionais, 

conforme afirmam Duarte, Santos e Ferreira (2014). 

Mcgee e Prusak (1994, p. 207) afirmam, categoricamente, que “a criação de 

um ambiente que valorize e encoraje o aprendizado é a medida mais importante que 

uma organização poderá tomar para estimulá-lo”, ratificando a contribuição dos 

processos de aprendizagem para a educação organizacional. 
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Segundo Angeloni (2005, p. 83) “corresponde, assim, à forma pela qual as 

organizações constroem, mantêm, melhoram e organizam o conhecimento e a rotina 

em torno de suas atividades e culturas”. 

A dinâmica deste processo é demonstrada na Figura 04 que apresenta o ciclo 

de aprendizado organizacional, onde as ações individuais convergem em ações 

organizacionais, produzindo reações ambientais que vão dar feedbacks ao 

aprendizado individual e influenciar os modelos mentais individuais e a memória 

organizacional (ANGELONI, 2005). 

 

Figura 04 – Ciclo de Aprendizado Organizacional 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Wardman (1996, p. 69). 

 

Para fortalecer o significado da aprendizagem organizacional, Mcgee e 

Prusak (1994, p. 207) enfatizam que “o aprendizado deve ser explicitamente 

buscado e valorizado em toda a organização”. Convergente com a afirmação, a 

Figura 05 apresenta um mapa conceitual que reúne as principais abordagens de 

desenvolvimento desse processo sob a ótica de teóricos que se propuseram a 

construir conhecimento amplamente qualificado sobre a matéria. As cinco 

abordagens apresentadas foram propostas com base nas particularidades e nas 

necessidades organizacionais, com vistas a transformar o aprendizado dos 

indivíduos e contribuir para os objetivos da organização, como aponta Duarte, 

Santos e Ferreira (2014, p. 92). 
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Figura 05 – Mapa Conceitual de Aprendizagem Organizacional 
 

 

Fonte: Ferreira (2011). 

 

As abordagens expostas na Figura 05 propiciaram o surgimento de inúmeras 

práticas apoiadoras do processo de implementação da aprendizagem no âmbito 

organizacional. Essas práticas são os instrumentos que facilitam e materializam a 

aprendizagem organizacional, são independentes e podem ser aplicadas de forma 

isolada ou combinadas, dependendo do objetivo da intervenção. Para ilustrar, no 

Quadro 02 seguem as principais práticas investigadas relacionadas com cada 

abordagem: 

 

Quadro 02 - Principais Práticas da Aprendizagem Organizacional 
 

ABORDAGEM PRÁTICA DESCRIÇÃO 

Aprendizagem como 

processo 

Barbosa et al (2003); 

McGill e Slocum 

(1995); Stewart 

(1998); Snyder e 

Cummings (1998); 

Davenport e Prusak 

(2003); Silva (2004); 

 Benchmarking 

(externo) 

Prática que consiste em 

proceder a comparação de 

processos, práticas, funções 

exitosas, entre organizações, 

para a identificação de 

oportunidades. 

 Alianças estratégicas Prática caracterizada pela troca 

de habilidades, competências 

essenciais, tecnologias e 

diretrizes estratégicas entre 
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organizações. 

 Aprendizagem em 

equipe 

Prática de aprendizagem que 

acontece a partir de equipes 

interdisciplinares, auto 

organizadas, com autonomia 

para a produção de soluções 

especificas. 

 Aprendizagem 

inerente ao trabalho 

Prática de aprendizagem por 

meio de treinamento que visa a 

percepção de situações 

cotidianas da organização. 

 Os resultados de 

aprendizagem 

Prática que procede uma 

avaliação das experiências, dos 

documentos e dos resultados 

organizacionais para nortear a 

construção de políticas, 

planejamento estratégico e 

normas. 

 Gerenciamento 

eletrônico de 

documentos 

Prática que utiliza os 

repositórios eletrônicos para a 

gestão dos documentos 

organizacionais importantes. 

 Os recursos de 

tecnologia da informação 

Prática que promove o 

compartilhamento de 

informação e conhecimento, e 

que viabiliza a capacitação 

virtual. 

 Os indicadores de 

aprendizagem individual 

Prática que consiste em aferir 

os níveis de aprendizagem no 

âmbito individual. 

 Os indicadores de 

aprendizagem 

organizacional 

Prática que consiste em aferir 

os níveis de aprendizagem no 

âmbito organizacional. 

Aprendizagem como 

modelos mentais 

Argyris (1992); Terra 

 Ambiente de 

confiança e de 

segurança 

Prática de aprendizagem a partir 

da observância das políticas 

organizacionais que promovam 
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(2005); Barbosa et al 

(2003); Tarapanoff 

(2006); Ferreira 

(2006); 

a segurança interpessoal no 

ambiente da organização. 

 Comunidades de 

práticas 

Prática de aprendizagem 

voltada para a construção de 

grupos de trabalho com caráter 

natural, voluntário e informal, 

em torno de uma socialização 

do conhecimento. 

 Cultura de 

aprendizagem 

Prática que promove a 

aprendizagem a partir do 

compartilhamento de 

experiências e observância das 

políticas de recursos humanos 

que se traduzam em 

reconhecimento e 

pertencimento à organização. 

 Incentivo 

organizacional ao e-

learning 

Prática de aprendizagem por 

meio eletrônico. 

 Marcos regulatórios 

organizacionais 

Prática que observa os padrões 

normativos da organização. 

Aprendizagem com 

foco na experiência 

Silva (2004) 

 Trabalho “mestre-

aprendiz” 

Prática de aprendizagem com a 

interação direta com uma 

tutoria. 

 Aprendizado 

individual 

Prática de aprendizagem 

individual. 

 Práticas e lições 

aprendidas 

Prática fundamentada na 

manifestação das experiências 

passadas na organização. 

Aprendizagem como 

sistemas de 

aprendizagem 

Senge (2006); 

Gonçalves (2000); 

Kolb (1990); 

 

 Benchmarking 

(interno) 

Prática que consiste em 

proceder a comparação de 

processos, práticas, funções 

exitosas, dentro da organização, 

para a identificação de 

oportunidades. 

 Gestão de processos Prática que procura coordenar 
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facilitadores da 

aprendizagem 

as diversas atividades na 

organização para que se possa 

otimizar o aprendizado 

organizacional. 

 Projetos abrangentes Prática que oportuniza a 

elaboração de projetos que 

possibilitem a resolução de um 

problema ou formule uma ação 

convergente aos objetivos da 

organização.  

 Diálogos e reflexões 

coletivas 

Prática que consiste na 

realização de encontros 

norteados pela reflexão e pela 

experiência. 

 Visão compartilhada Prática de aprendizagem com 

base na consolidação da cultura 

organizacional. 

Aprendizagem por 

meio de dois 

circuitos 

Argyris e Schön 

(1978) 

 Aprendizagem circuito 

simples 

Prática que tem a sua dinâmica 

na mudança sucessiva de 

estratégias e processos. 

 Aprendizagem circuito 

duplo 

Prática de aprendizagem que 

propõe uma discussão do 

aprendizado e uma revisão dos 

princípios e valores da 

organização. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Duarte, Santos e Ferreira (2014). 

 

Podemos observar que as práticas apresentadas, em sua essência, carregam 

em si traços de dinamicidade, continuidade e interatividade. Tais práticas denotam 

ação. E é nesse estágio que as organizações estão inertes e não conseguem 

prosseguir com a proposta de implantação da aprendizagem organizacional que 

promova a educação corporativa. Neste sentido, Mcgee e Prusak (1994, p. 207) 

alertam, enfaticamente, que a alta gestão da organização deve “encorajar e 

recompensar os esforços, experiências e alocações de recursos que promovam o 

aprendizado organizacional”. 
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Acrescendo o rol de práticas apresentadas de aprendizagem organizacional 

voltadas para implantação da cultura da educação corporativa, destacamos a 

universidade corporativa, que se apresenta como a prática que consegue reunir o 

maior número de práticas em um projeto de educação corporativa. Por se tratar de 

uma prática, complexa, iremos tratá-la com mais detalhe no capitulo 3. 

O desenvolvimento da aprendizagem organizacional por meio de um 

programa de educação continuada constitui um aspecto estratégico na atualidade 

(COSTA, 2001).  

Portanto, perseguir a concepção de uma organização que aprende, que 

possibilita o aprendizado e forma continuamente os seus colaboradores, e, que 

destaca as competências essenciais da empresa é o foco da educação corporativa. 

A universidade corporativa tem o papel e se configura como o instrumento capaz de 

garantir a educação continuada interna, promovendo uma relação entre o negócio 

da empresa, o seu planejamento estratégico e a busca de recursos e conhecimentos 

na universidade, aponta Bayma (2005). 

 

 

2.3 A FORMAÇÃO CONTINUADA NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

As constantes mudanças vivenciadas nas organizações motivadas pelos 

fenômenos mundiais tecnológicos, econômicos e sociais, tem impulsionado a 

construção de novas propostas, de novas formas de abordagem, e, de novos 

projetos educativos, para a formação dos seus trabalhadores. A velocidade e a 

intensidade das transformações que ocorreram na sociedade, afetaram o mundo do 

trabalho, incitando sobremaneira a forma como se apresentam o trabalhador e o 

produto oriundo dele: o trabalho. “De fato, a natureza do trabalho mudou 

profundamente no decorrer dos últimos anos”, ratifica Delors (1996, p. 69). 

Consequentemente, o trabalhador passa a ser mais exigido, frente às 

concepções da nova economia. Isto, promove uma mudança significativa na forma 

com que os profissionais se posicionam frente a necessidade de formação para 

atender as demandas das organizações. Field (2006) aponta que houve um 

crescimento, nos últimos anos, da necessidade e interesse pessoal pela busca da 

formação profissional. 
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Compulsoriamente, estes profissionais têm que desenvolver habilidades e 

competências essenciais para assegurarem o seu espaço nas organizações. 

Emergem, assim, exigências cada vez mais representativas para os trabalhadores 

que passam a ter o seu perfil elaborado, pautado na flexibilidade, integração, 

cooperação, participação e propensão em aprender. Eboli (1999) afirma que para 

desenvolver esse novo perfil as empresas devem implantar sistemas educacionais 

que tenha como foco o desenvolvimento de atitudes, posturas e habilidades, e não 

apenas a aquisição de conhecimento técnico e instrumental. 

Collares, Moyses, e Geraldi (1999) contribuem quando afirmam que a 

formação continuada representa uma abordagem ampla dentro de uma organização; 

e, que deve partir de um entendimento sistêmico, complexo e mantenedor, onde 

seus efeitos serão duradouros, e uma vez iniciado o processo de educação este 

poderá se materializar em resultados melhores para as organizações. 

A formação continuada, portanto, constitui-se no processo de imbuir as 

obrigações das organizações em dar respostas mais rápidas ao ambiente 

organizacional competitivo, e às necessidades dos trabalhadores em aprender a 

aprender. “Continuada” confere à formação do trabalhador, “movimento”, e, desta 

forma, o caráter de perpetuidade, ou seja, ao longo da vida. Assim, Delors (1996) 

explica que a evolução rápida do mundo exige uma atualização continua dos 

saberes, onde as pessoas têm que aprender ao longo de toda a vida, promovendo a 

interação dos saberes adquiridos. 

Portanto, a educação e a formação ao longo da vida são definidas pela 

comissão europeia como: 

 

a aprendizagem ao longo da vida (life long learning) não é apenas 
mais um dos aspectos da educação e da aprendizagem; ela deve se 
tornar o princípio diretor que garante a todos o acesso às ofertas de 
educação e de formação, em uma grande variedade dos contextos 
de aprendizagem” (COMISSÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA, 
2000, p. 3). 
 

A Comissão Europeia (COMISSÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA, 2000), 

enfatiza que a educação ao longo da vida perpassa por todas as atividades 

relevantes de aprendizagem descritas a seguir: 
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 Processos de aprendizagem formais que acontecem nas instituições de ensino e 

formação e que conferem certificações e diplomas socialmente reconhecidos; 

 

 Processos de aprendizagem não formais que ocorrem, paralelamente às 

instituições de ensino e formação convencionais. Surgem, nos locais de trabalho, em 

organismos e associações, nas atividades sociais, esportivas ou artísticas;  

 

 Processos de aprendizagem informais se originam, não intencionalmente, pelo 

acompanhamento natural da vida cotidiana, e pode não ser percebida pelo indivíduo 

como uma ampliação de seus conhecimentos. 

 

Alheit e Dausien (2006, p. 189) apontam que “a formação e a qualificação não 

estão mais confinadas à fase de “preparação” da vida ativa e tornam-se um fator 

permanente de acompanhamento do percurso profissional”. Desta forma, a 

formação continuada encarada com o viés de “ao longo da vida” tende a representar 

a oportunidade que os trabalhadores precisam para atuarem nas organizações. 

Assim, atualmente os segmentos do mercado de trabalho que demandam o mínimo 

de qualificação praticamente não existem mais, segundo a (ORGANIZAÇÃO PARA 

A COOPERAÇÃO ECONÔMICA E O DESENVOLVIMENTO, 1997). 

Nolda (1996) expõe que a finalidade da formação e da aprendizagem se 

transformou espetacularmente. Alheit e Dausien (2006) complementam que a 

formação “não consiste mais em pôr à disposição nem em transmitir saberes, 

valores ou competências preestabelecidas, porém em permitir, de algum modo, a 

“osmose dos saberes”, sob a forma de trocas permanentes da produção individual e 

da gestão organizada do saber”. 

De fato, a formação continuada tem sua relevância nos processos de 

desenvolvimento organizacional relacionados com a informação e o conhecimento. 

Formar ao longo da vida implica em utilizar instrumentos que possam contribuir para 

uma visão de gestão de novas oportunidades que se apresentam durante a vida do 

profissional. Para a organização, se traduz em melhorias em seus processos, 

produtos e serviços. Há impacto nas formas de realizar as coisas, ou seja, a 

inovação passa a ser vivenciada continuamente nos ambientes onde os 

trabalhadores se qualificam ao longo da vida. O cotidiano organizacional passa a 
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privilegiar as iniciativas que promovam a aprendizagem, pois assim, elas conseguem 

ampliar a sua base interna de conhecimento e expandir, desenvolver e gerenciar 

competências do seu quadro, para que a vantagem competitiva seja duradoura.  

Delors (1996) aponta que formação continuada dos trabalhadores pode ser 

representada a partir da dimensão de um investimento estratégico.  

Na década dos anos 1990, apresentava-se a estimativa em que os 

empregadores investiam aproximadamente 1,5% da massa salarial em formação 

profissional, conforme registra o Livro Branco da Comissão Europeia (1995). No 

âmbito público, o mesmo estudo aponta que eram investidos 0,5% do PIB nos 

programas de formação profissional. Delors (1996) convergindo a essa ideia aponta 

que em muitos países industrializados registra-se um aumento sensível dos 

investimentos dedicados à formação continuada. Atualmente, os SEBRAEs nos 

estados investem entre 2% a 6% de suas folhas de pagamento em formação 

continuada de seus colaboradores, conforme relatório de gestão SEBRAE (2013).  

Desta forma, percebe-se o tratamento dedicado que a sociedade e as organizações 

têm desprendido para a promoção de estratégias e práticas que resultem na 

aprendizagem ao longo da vida. Claramente, percebe-se uma preocupação 

constante na busca pela formação continuada efetiva.  

Field (2006) assertivamente enfatiza que as organizações ao pensarem em 

aprendizagem ao longo da vida não se atenham a representá-la, apenas, como um 

investimento em um capital econômico e financeiro em curto prazo. Contudo, o que 

Field (2006) propõe é uma nova visão humanística onde fica perceptível que a 

aprendizagem ao longo da vida possa representar, também, um investimento em um 

“capital social”. Alheit e Krietz (2000) expõem que um equilíbrio entre as formas de 

capital econômico e financeiro e capital social, poderia promover nas sociedades da 

nova modernidade, uma forma nova de “economia da formação”. Segundo Péano 

(1993), a missão da educação é contribuir para a formação de indivíduos para 

exercitarem os princípios da cidadania, desenvolvendo as suas aptidões pessoais, e, 

preservando a sua cultura e a plena transmissão de conhecimentos entre as 

gerações. 

Nessa direção, a formação continuada vista como um processo 

organizacional que demanda, inclusive, investimentos robustos, deve contribuir para 

a formação da capacidade de inovação da organização. Delors (1996) ratifica essa 
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posição e contribui expondo que estimulando a inovação na formação profissional, 

dar-se-á criação de um fenômeno em que a própria formação favorecerá a inovação.  

Com isso, é exposta uma realidade onde os sistemas educativos não devem 

ser mais demandados para a formação, pura e simples, de mão-de-obra. “Trata-se, 

antes, de formar para a inovação pessoas capazes de evoluir, de se adaptar a um 

mundo em rápida mudança e capazes de dominar essas transformações”, aponta 

Delors (1996, p. 72). 

Num ambiente organizacional, onde um relevante propulsor é a inovação 

tanto social como econômica, este recurso passa a ser visto como uma referência 

para determinar o nível de desenvolvimento mundial. Ainda, com a inovação e a 

ascensão tecnológica, a sociedade econômica demandará em alta escala 

profissionais mais preparados e competentes. 

Segundo Abbad (2007), o profissional que participa ativamente desse 

processo, tem como missão o desenvolvimento de um conjunto de competências 

que possam promover a sua formação continuada. Esse fato caracteriza a quebra 

do paradigma, onde o princípio educativo do passado, decorrente da base técnica 

da produção, dá lugar a uma construção de uma proposta educacional 

fundamentada nas transformações globais da sociedade. E a organização, enquanto 

vetor das oportunidades causadas por tais transformações deve se preparar para 

implantar mecanismos que levem à formação continuada de seus colaboradores. 

Neste ponto, surgem como alternativa viável a implementação de práticas de 

educação corporativa.  
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3 A UNIVERSIDADE CORPORATIVA COMO PRÁTICA DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Desde os anos 1990 que os processos de educação dentro das organizações 

vêm recebendo maiores atenções durante o processo de formulação das estratégias 

organizacionais. A formação continuada e as práticas de educação corporativa têm 

sido adotadas para a manutenção da vantagem competitiva das organizações que 

se desenvolvem e reconhecem o valor da informação e do conhecimento. 

Field (2006) aponta fatores que promovem o desenvolvimento e influenciaram 

a mudança de paradigma nas organizações no tocante aos formatos da formação. 

Dentre estes, destacamos a transformação da significação do “trabalho”, que 

certamente contribuiu para a nova postura das organizações na busca pela 

competitividade no mercado. 

Neste sentido, apresentar os preceitos da formação continuada, “ao longo da 

vida”, conduz ao entendimento da relevância e contribuição deste tema para a 

consecução dos objetivos organizacionais. 

 

 

3.1 A EDUCAÇÃO CORPORATIVA COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

Historicamente as organizações investem continuamente em estratégias que 

proporcionem ganhos competitivos significativos, e que possibilitem se destacarem 

frente a outras organizações. Cada vez mais a informação e a criação do 

conhecimento se apresentam como a substância empresarial do século XXI, 

amplamente destacado por Davenport, Marchand e Dickison (2004). 

Para que tenhamos ideia da relevância que a educação corporativa tem no 

cenário organizacional no Brasil, dados da 2ª Pesquisa Nacional Práticas e 

Resultados da Educação Corporativa (EBOLI, 2014), que contou com a participação 

de 300 organizações respondentes que desenvolvem iniciativas de educação 

corporativa, apontaram que 2/3 das empresas pesquisadas investiram entre 1% e 

3% das suas folhas de pagamento em educação corporativa. Neste  instrumento, 

12% das organizações pesquisadas investiram 5% das suas folhas de pagamento. 

(EBOLI, 2014). 
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Este seleto grupo de organizações que conseguem implementar estratégias 

vindouras, tem em seu arcabouço o sentimento de que a sua permanência no 

mercado está intrinsecamente relacionada com o continuo processo de 

desenvolvimento de seus recursos organizacionais - capital, propriedades, bens 

materiais – sobretudo, as pessoas. Desenvolver organizacionalmente impõe uma 

visão sistêmica, onde cada recurso da organização tem que estar alinhado para que 

uma coesão de esforços promova este processo. 

Dutra e Comini (2010) apontam que esta concepção de mútuo 

desenvolvimento entre as pessoas e a organização contribui para o desenvolvimento 

organizacional. Ainda, motiva as pessoas a continuamente buscarem a sua 

formação, o autodesenvolvimento, tendo como oportunidade a sua valorização na 

organização e a sua permanência ativa no mercado de trabalho. 

A educação corporativa surge fundamentada por fenômenos que imputavam 

mudanças na forma de condução dos processos de gestão de pessoas na 

organização. A exigência do ambiente organizacional, no final do século XX e início 

do século XXI, procurava definir as organizações pela adoção de uma estrutura não 

hierárquica, enxuta e flexível; com o conhecimento sendo o principal insumo de 

geração de riqueza; volátil; se renovando num espaço de tempo cada vez mais 

curto; a empregabilidade sustentável; e, a educação formando pessoas com a visão 

global. (MEISTER, 1999). 

Alguns autores Eboli et al (2010) e Bayma (2005) equiparam ou relacionam o 

termo educação corporativa com universidade corporativa. Nesta pesquisa, iremos 

tratar como conceitos distintos, considerando a universidade corporativa como uma 

prática para a construção da educação corporativa.  

Assim, a educação corporativa emerge como o fator que possibilitará a 

estruturação da relação entre o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento 

organizacional, considerando os princípios da competência, da complexidade e do 

espaço ocupacional, segundo Dutra e Comini (2010). A educação corporativa faz 

com que as organizações identifiquem quais competências institucionais e humanas 

contribuem para a realização das estratégias organizacionais, como Eboli (2004, p. 

48) aponta. 

Portanto, Eboli et al (2010, p. 153) definem a educação corporativa como,  
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um sistema de formação de pessoas pautado por uma gestão de 
pessoas com base em competências, devendo portanto instalar e 
desenvolver nos colaboradores (internos e externos) as 
competências consideradas críticas para a viabilização das 
estratégias de negócio, promovendo um processo de aprendizagem 
ativo e permanente vinculado aos propósitos, valores, objetivos e 
metas empresariais. 

 

Com esta visão internalizada, a estratégia de gerir eficazmente os 

conhecimentos organizacionais passa a incorporar mais um componente para 

influenciar nos processos de construção da melhor rota a ser seguida em direção 

aos objetivos organizacionais. A educação corporativa passa a desempenhar 

importante papel no desenvolvimento das competências necessárias – profissionais, 

técnicas e gerencias - para os colaboradores atuarem sistemicamente, convergindo 

com a competência que representa a vantagem competitiva.  

 

 

3.1.1 Os sete princípios de um plano estratégico de educação corporativa 

segundo Eboli 

 

A contribuição de Eboli na abordagem do tema de educação corporativa está 

materializada em diversas obras - Eboli (1999; 2004; 2005; 2009; 2014), Eboli et al 

(2010) -  que criam o ambiente conceitual e relaciona-o com as práticas executadas 

nas organizações brasileiras. Uma ação que evidencia essa contribuição é a 

Pesquisa Nacional – Práticas e Resultados da Educação Corporativa coordenada 

por Eboli, que visa levantar e expor o real panorama da educação corporativa no 

Brasil, retornando à sociedade a situação de como estão se comportando as 

organizações na aplicação dos conceitos e elementos básicos de educação 

corporativa. A relevância destes estudos no decorrer das últimas duas décadas, 

certamente, contribui para a consolidação da implantação da cultura da educação 

corporativa nas organizações. Ainda, eleva as obras de Eboli à condição de base 

conceitual e metodológica para a orientação de inúmeros projetos de implantação de 

práticas de educação corporativa. 

Desta forma, para que as organizações possam orientar conceitual e 

metodologicamente seus projetos de implantação da educação corporativa, devem 

incorporar alguns princípios que vão influenciar e delimitar este processo. 
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Eboli (2004, p. 57-58) reflete e define que por princípio entende-se que: 

 
são as bases filosóficas e os fundamentos que norteiam uma ação, 
ou seja, são os elementos qualitativos conceituais predominantes na 
constituição de um Sistema de Educação Corporativa bem-sucedido. 
São os princípios que darão origem à elaboração de um plano 
estratégico consistente e de qualidade. Para que a estratégia vire 
uma realidade é necessário que sejam feitas escolhas 
organizacionais integradas sob o ponto de vista da cultura, estrutura, 
tecnologia, processos e modelo de gestão empresarial (em especial 
Modelo de Gestão de Pessoas por Competências), que favoreçam 
escolhas pessoais que transformem estes princípios em ações, 
práticas, hábitos e exercícios corporativos, que gerem um 
comportamento cotidiano nos colaboradores, coerente com a 
estratégia definida. 

 

Assim, ter a disposição para a construção de projetos exitosos de educação 

corporativa princípios que promovam o embasamento e impulsione o surgimento de 

indicadores qualitativos, facilitam o entendimento sobre a eficácia da implantação do 

projeto. 

Neste sentido, Eboli (2010, p. 151-153) apresenta os sete princípios de um 

plano estratégico de educação corporativa: 

 

 Competitividade: Valorizar a educação como forma de desenvolver o capital 

intelectual dos colaboradores transformando-os efetivamente em fator de 

diferenciação da empresa frente aos concorrentes, para ampliar e consolidar 

sua capacidade de competir, aumentando assim seu valor de mercado 

através do aumento do valor das pessoas. 

 

 Perpetuidade: Entender a educação não apenas como um processo de 

desenvolvimento e realização do potencial intelectual, físico, espiritual, 

estético e afetivo existente em cada colaborador, mas também como um 

processo de transmissão da herança cultural, que exerce influência 

intencional e sistemática com o propósito de formação de um modelo mental, 

a fim de conservar, transmitir, disseminar, reproduzir ou até mesmo 

transformar as crenças e valores organizacionais, para perpetuar a existência 

da empresa. 
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 Conectividade: Privilegiar a construção social do conhecimento 

estabelecendo conexões, intensificando a comunicação empresarial e 

favorecendo a interação de forma dinâmica para ampliar a quantidade e 

qualidade da rede de relacionamentos com o público interno e externo da 

organização que propiciem gerar, compartilhar e transferir os conhecimentos 

organizacionais considerados críticos para o negócio. 

 

 Disponibilidade: Oferecer e disponibilizar atividades e recursos educacionais 

de fácil uso e acesso, propiciando condições favoráveis e concretas para que 

os colaboradores realizem a aprendizagem “a qualquer hora e em qualquer 

lugar”, estimulando-os assim a se responsabilizarem pelo processo de 

aprendizado contínuo e autodesenvolvimento. 

 

 Cidadania: Estimular o exercício da cidadania individual e corporativa e da 

construção social do conhecimento organizacional, através da formação de 

atores sociais, capazes de refletirem criticamente sobre a realidade 

organizacional, de construí-la e modificá-la continuamente, e de atuarem 

pautados por postura ética e socialmente responsável, imprimindo assim 

qualidade superior na relação de aprendizagem entre colaboradores, 

empresa e sua cadeia de agregação de valor. 

 

 Parceria: Entender que desenvolver continuamente as competências críticas 

dos colaboradores, no intenso ritmo requerido atualmente no mundo dos 

negócios, é uma tarefa muito complexa e audaciosa, exigindo que se 

estabeleçam relações de parceria no âmbito interno e externo, com ideal e 

interesse comum na educação desses colaboradores. 

a) Parcerias Internas: estabelecer relações de parceria com líderes e 

gestores, para que estes se envolvam e se responsabilizem pela educação e 

aprendizagem de suas equipes, e desempenhem plenamente o papel de 

educador, formador e orientador no cotidiano de trabalho para que sejam 

percebidos como lideranças educadoras, cujo modelo de comportamento 

deve ser seguido e buscado pelos demais colaboradores da empresa. 

b) Parcerias Externas: realizar parcerias com universidades, instituições de 

nível superior ou até mesmo clientes e fornecedores que tenham competência 
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para agregar valor às ações e aos programas educacionais corporativos, 

ancoradas numa concepção comum sobre as necessidades de qualificação 

da força de trabalho. 

 

 Sustentabilidade: Ser um centro gerador de resultados para e empresa, 

buscando agregar sempre valor ao negócio. Significa também buscar fontes 

alternativas de recursos que permitam um orçamento próprio e 

autossustentável, diminuindo assim as vulnerabilidades do projeto de 

Educação Corporativa, a fim de viabilizar um sistema de educação realmente 

contínuo, permanente e estratégico. 

 

A implementação de tais princípios pode contribuir, efetivamente, com a 

construção de um referencial teórico composto de critérios para a avaliação e 

identificação dos sistemas de educação corporativa no Brasil. O start deste processo 

consiste na tarefa de observar as práticas implantadas e relacioná-las a cada um 

dos sete princípios. 

Assim, o modelo de Eboli (2010) baseado nos sete princípios de sucesso na 

implementação de projetos de educação corporativa se apresenta válido para 

nortear a presente pesquisa, tendo em vista, a abrangência qualitativa da 

abordagem e a similaridade das organizações pesquisadas com o SEBRAE. 

Inclusive, o SEBRAE participou da versão 2009 da pesquisa como entidade 

patrocinadora, demonstrando a coerência e a convergência com os objetivos 

estratégicos organizacionais. O teor prático da obra de Eboli confere o caráter de 

aplicação ao processo, tornando-o mais dinâmico e promovendo resultados reais à 

organização. 

Portanto, com o entendimento formado de que os princípios são norteadores 

para a concepção de projetos de educação corporativa para as organizações que 

ainda não tem essas práticas em seu cotidiano, e, numa organização que já tem em 

sua estrutura implantada uma, ou mais, práticas de educação corporativa, os 

princípios servirão de base para a construção de indicadores qualitativos que 

permitirão analisar, implementar e avaliar a influência dessas práticas no alcance 

dos objetivos organizacionais. 
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3.2 A UNIVERSIDADE CORPORATIVA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Tratar das questões que compõem a universidade corporativa após ter 

navegado por diversos temas, certamente promoverá o entendimento pleno dessa 

prática de educação corporativa complexa e dinâmica. 

Partiu-se do princípio que o conhecimento é matéria prima para a educação 

corporativa. Até então, já se percebeu claramente a influência da sociedade da 

informação e do conhecimento, conduzindo o conhecimento a um patamar de ativo 

intangível valioso para a organização. Entender, portanto, como se define e qual o 

valor do dado e da informação na geração do conhecimento, nivela em uma linha 

conceitual este processo. A gestão do conhecimento dentro da organização é 

atividade de grande importância para a manutenção do diferencial competitivo que é 

o conhecimento. 

A aprendizagem organizacional será facilitada pela adoção de práticas de 

educação corporativa que promovam a formação dos colaboradores continuamente, 

ao longo da vida. Assim, a formação continuada representa este papel de dotar o 

colaborador de competências essenciais para a construção do ser pessoal e 

profissional, associados. 

Portanto, fazer as conexões pertinentes à educação corporativa precede do 

entendimento: do que é, e o que compõe o conhecimento; das abordagens de 

aprendizagem organizacional considerando a educação corporativa a sua prática 

efetiva; da formação continuada, ao longo da vida; e da educação corporativa 

destacando a prática da universidade corporativa. 

 

 

3.2.1 A universidade corporativa: práticas e indicadores de qualidade 

 

A prática da educação corporativa, nas organizações com sua estratégia 

alicerçada nos preceitos da sociedade da informação e do conhecimento, é 

materializada através da instituição de espaço que promova a educação 

organizacional, denominada universidade corporativa. 

No início, a universidade corporativa tinha como objetivos qualificar os 

colaboradores para operar com técnicas novas e promover a requalificação ou 
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atualização das práticas já conhecidas. Com a sua utilização cada vez mais 

crescente nas organizações, as universidades corporativas mostraram-se capazes 

de contribuírem para a educação dos colaboradores, passando a exercer um papel 

mais incisivo na busca por resultados mais promissores para o negócio. 

A universidade corporativa surge, se consolida e desmistifica alguns 

pensamentos que se configuravam como fatores restritivos à sua formatação no 

âmbito organizacional, como demonstrado no Quadro 03, Eboli (2010, p. 143): 

 

Quadro 03 - Mitos e Verdades Sobre as Universidades Corporativas 

 

Mitos Verdades 

 
A universidade corporativa requer 
mais recursos do que os centros de 

T&D 

 
A universidade corporativa é um 
sistema estratégico e integrado de 

formação de pessoas e necessita de 
revisões periódicas 
 

 
As universidades corporativas são 

substitutas das universidades 
tradicionais 

 
O sucesso da universidade 

corporativa depende, 
essencialmente, do envolvimento dos 
líderes em todas as etapas do projeto 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Eboli (2010, p. 143) 

 

Nesta direção, Allen (2002, p. 122-123) define que a universidade corporativa 

tem sua importância, pois opera como uma, 

 
entidade educacional que é uma ferramenta estratégica desenhada 
para assistir sua organização-mãe na consecução de sua missão 
pela condução de atividades que cultivam o aprendizado, o 
conhecimento e a sabedoria, tanto do indivíduo quanto da 
organização. 

 

Gomes (2005, p. 19) afirma que “a universidade corporativa é uma 

consequência da consolidação da sociedade da informação” e Bayma (2005, p. 24) 

ratifica que “as universidades corporativas são fruto da sociedade do conhecimento” , 

e objetivam a oferta de estruturas de aprendizagem não tradicionais. 

Bayma (2005, p. 25) conceitua a universidade corporativa, desprendendo uma 

visão mercadológica e agregando amplitude frente ao conceito dos sistemas 

tradicionais de treinamento & desenvolvimento (T&D), definindo como o instrumento 



50 
 

para o desenvolvimento dos colaboradores, dos clientes, dos fornecedores e a 

comunidade. 

Desta forma, tanto a universidade corporativa quanto o programa de 

treinamento & desenvolvimento podem ser classificados como sendo sistemas de 

desenvolvimento de pessoas. Todavia, a universidade corporativa difere 

essencialmente das práticas de treinamento & desenvolvimento convencionais. 

Assim, alguns pressupostos devem ser considerados para que tenhamos bem 

definido o conceito de universidade corporativa, conforme apresentado na Figura 06: 

 

Figura 06 – T&D Versus Universidade Corporativa 
 

 
 
Fonte: Eboli (2004). 

  

A universidade corporativa configura-se como a quebra do paradigma 

educacional nas organizações privilegiando aspectos que proporcionem os 

resultados corporativos e as estratégias organizacionais. Esta prática persegue 

continuamente o atingimento dos objetivos da organização por meio da adoção de 

métodos facilitadores da aprendizagem e pelo uso das tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDIC). 

Eboli (2004) enfatiza que a universidade corporativa propicia a definição de 

metas para nortear a atuação organizacional de modo que sejam observados 

ganhos qualitativos com a educação corporativa, como segue: 

 
Difundir a ideia que o capital intelectual será o fator de diferenciação 
das empresas; despertar nos talentos a vocação para o aprendizado 
e a responsabilidade por seu processo de autodesenvolvimento; 
incentivar, estruturar e oferecer atividades de autodesenvolvimento; 



51 
 

motivar e reter os melhores talentos, contribuindo para o aumento da 
realização e felicidade pessoa (EBOLI, 2004, p.48-49). 

 

Assim, a universidade corporativa assume o papel de um agente de 

mudanças na organização, de forma intensiva e continuada. A formação dos 

colaboradores passa a representar uma ação expressiva, enquanto que a educação 

corporativa ascende como um dos objetivos a ser alcançado, residindo neste ponto 

a sua relevância no processo de gestão estratégica da organização. 

Nessa nova concepção de educação corporativa, utilizando a formação 

continuada - ao longo da vida - as organizações são convidadas a promover ações 

que impactem diretamente na forma de construção do capital intelectual, sendo a 

universidade corporativa a grande oportunidade para esta meta almejada. 

Para que possamos investigar como se dá a educação corporativa no 

SEBRAE/PB, considerando os princípios já apresentados, utilizaremos a relação 

entre os princípios e as práticas apresentadas por Eboli, disposto no Quadro 04: 

 
Quadro 04 – Princípios X Práticas 

 

Princípios Práticas 

Competitividade 
 

 Obter o comprometimento e envolvimento da alta cúpula 

 Alinhar o modelo de gestão de pessoas às estratégias 
negócio 

 Implantar um modelo de gestão de pessoas por 

competências 

 Conceber programas educacionais alinhados às estratégias 

do negócio 
 

Perpetuidade 
 

 Ser veículo de disseminação da cultura empresarial 

 Responsabilizar líderes e gestores pelo processo de 
aprendizagem 

 

Conectividade 

 
 Adotar a educação “inclusiva”, contemplando público interno 

e externo 

 Implantar modelo de gestão do conhecimento 
 

Disponibilidade 
 

 Implantar projetos virtuais de educação (aprendizagem 

mediada por 
Tecnologia) 

 Implantar múltiplas formas e processos de aprendizagem 

que favorecem a “aprendizagem a qualquer hora e em 
qualquer lugar” 
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Cidadania  Obter sinergia entre programas educacionais e projetos 
sociais 

 

Parceria  Internas: responsabilizar líderes e gestores pelo processo 
de 

Aprendizagem 

 Externas: estabelecer parcerias com instituições de ensino 

superior 
 

Sustentabilidade  Tornar-se um centro de agregação de resultados para o 

negócio 

 Implantar sistema métrico para avaliar os resultados obtidos 

 Criar mecanismos que favoreçam a autosustentabilidade 

financeira 
 

 
Fonte: Eboli (2004). 

 

Neste sentido, esta ação possibilitará a visualização de como esta implantada 

a educação corporativa no SEBRAE/PB, ou seja, expor quais as ações são 

significativas no processo de formação continuada da instituição. 

Na proposta metodológica deste estudo, propomos observar o problema de 

pesquisa representado na formulação: Quais as contribuições da universidade 

corporativa na promoção da formação continuada dos colaboradores do quadro de 

analistas do SEBRAE/PB? Para tanto, será necessário analisar a universidade 

corporativa como prática de formação continuada dos colaboradores do quadro de 

analistas do SEBRAE/PB, observando os princípios apresentados por Eboli (2004).  

Sob esta ótica, foi realizada a elaboração de indicadores que servirão de base 

para o processo de análise do processo de educação corporativa no campo da 

pesquisa (QUADRO 05): 

 

Quadro 05 – Indicadores de Qualidade x Aderência aos Objetivos da Pesquisa 
 

Princípio Indicador Instrumento de 

Mensuração 

Aderência aos 

Objetivos (*) 

Competitividade Implantação de 

programas de 

formação alinhados à 

estratégia 

Pesquisa 

qualitativa 

Pesquisa 

documental 

OP2 

OP3 

OP4 
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organizacional 

Perpetuidade Disseminação da 

cultura 

organizacional e 

gestão do processo 

de aprendizagem 

Pesquisa 

qualitativa 

OP2 

Conectividade Implementação da 

educação inclusiva e 

da gestão do 

conhecimento 

Pesquisa 

qualitativa 

OP1 

OP3 

Disponibilidade Utilização das TDICs 

no processo de 

aprendizagem 

Pesquisa 

qualitativa 

Pesquisa 

documental 

OP1 

OP3 

Cidadania Contribuição social 

das práticas de 

educação 

corporativa 

Pesquisa 

qualitativa 

Pesquisa 

documental 

OP1 

OP3 

Parceria Promoção da 

aprendizagem 

organizacional, 

interna e 

externamente 

Pesquisa 

qualitativa 

Pesquisa 

documental 

OP 1 

OP3 

OP4 

Sustentabilidade Implementação da 

gestão voltada para 

os resultados 

organizacionais 

Pesquisa 

documental 

OP4 

(*)  

OP1 - Mapear a atuação da Universidade Corporativa na formação continuada dos colaboradores do 

quadro de analistas do SEBRAE no Estado da Paraíba; 

OP2 - Caracterizar os colaboradores do quadro de analistas do SEBRAE-PB, enfatizando a 

formação adquirida por meio das práticas de educação corporativa e, de modo particular, da 

Universidade Corporativa; 

OP3 - Identificar as práticas de formação continuadada Universidade Corporativa no SEBRAE-PB, 
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de acordo com os princípios de umplano estratégico de educação corporativa de Eboli; 

OP4 - Indagar como a Universidade Corporativa tem influenciado a atuação do quadro de analistas 

do SEBRAE-PB. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Com o referencial exposto, a pesquisa foi realizada seguindo o disposto no 

capítulo 5, denominado metodologia. Por fim, Eboli (2010, p. 143) ratifica a 

importância da educação corporativa para a gestão empresarial ao afirmar que não 

se trata de simples modismo, mas configura-se como um mecanismo real como 

condição para a competitividade. 
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4 A UNIVERSIDADE CORPORATIVA SEBRAE 

 

A Universidade Corporativa do SEBRAE (UC-SEBRAE) foi fundada em 2008, 

com a proposta de desenvolver soluções educacionais visando o aprendizado 

permanente e diversificado. Busca estabelecer paralelos entre conhecimento e 

prática, além de fomentar o desenvolvimento de competências pessoais, e ao 

mesmo tempo, proporcionar o compartilhamento dos conhecimentos e das práticas 

exitosas da organização. (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2013) 

A gestão e a sede da Universidade Corporativa estão localizadas em Brasília-

DF, mas, cada estado tem em sua estrutura de apoio à gestão de recursos 

humanos, colaboradores que são responsáveis pela interlocução estadual com a 

universidade corporativa.  

No caso da Paraíba, esta interlocução se denomina internamente como: 

Universidade Corporativa do SEBRAE Paraíba (UC-SEBRAE/PB). Está composta, 

basicamente, por um gestor estadual denominado de agente do conhecimento. 

Compete ao agente do conhecimento representar a universidade corporativa 

em âmbito estadual, atuar como animador do processo de educação corporativa no 

estado, facilitar o acesso dos colaboradores às trilhas de aprendizagem, e realizar a 

interlocução da UC-SEBRAE/PB com a sede nacional. Reúne também as 

atribuições em sua atuação exposta a seguir: 

 

 Promover as ações nacionais no estado; 

 Divulgar o portfólio disponível; 

 Mediar à interação com a sede da universidade corporativa;  

 Criar programação local; 

 Sensibilizar os colaboradores da importância do aprendizado contínuo. 

 

A atuação da universidade corporativa está ancorada na ligação entre o 

público alvo e os saberes que possam promover a criação do conhecimento e de 

uma identidade particular à instituição. Isso se dá a partir da aplicação de múltiplas 

formas de aprendizagem e colaboração. (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2013). 



56 
 

A universidade corporativa do SEBRAE está ancorada em uma base digital 

que viabiliza a interação entre os usuários e os conteúdos, e, entre o ambiente 

organizacional e os usuários. Este processo possibilita a aprendizagem 

considerando a experiência e a vivência do indivíduo e sua interação com o contexto 

em que atua. 

Seu público alvo são os colaboradores internos e externos do Sistema 

Sebrae, totalizando 21.429 pessoas distribuídas pelos 27 estados da federação. 

São, especificamente: 918 conselheiros; 745 lideranças (dirigentes e gerentes); 

7.011 colaboradores; 8.152 credenciados; e, 4.603 parceiros. (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2013). 

A universidade corporativa está em perfeita sintonia com a vinculação 

estratégica do SEBRAE descrita no seu Direcionamento Estratégico 2013-2022. 

Tem como missão: 

 
Promover ambiente de aprendizagem para o desenvolvimento de 
competências dos colaboradores internos e externos, contribuindo 
para o alcance dos resultados do SEBRAE junto aos Pequenos 
Negócios. (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS, 2013). 

 

A sua visão é: 

 

Tornar-se referência na institucionalização de uma política de 
aprendizagem continuada que privilegia a cultura 
intraempreendedora, orientada para o autodesenvolvimento do 
colaborador que reconhece como sua a responsabilidade da sua 
carreira. (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS, 2013). 

 
Segundo Kaplan e Norton (2004), a missão é geradora do ponto de partida, 

enquanto que a visão apresenta o futuro a ser alcançado, conduzindo a trajetória da 

organização. 

Na universidade corporativa os valores definidos no Direcionamento 

Estratégico 2013-2022 permeiam aspectos inerentes ao ser e à organização. 

Convergindo a esta ideia, Tajra (2006) define que os valores são os princípios 

básicos das atividades do dia-a-dia, e assumem o papel de nortear o 

comportamento organizacional, servindo como critério para o desenvolvimento 

pessoal de quem estará atuando na organização. No Quadro 06 os valores 
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organizacionais da universidade corporativa do SEBRAE são apresentados com a 

devida declaração do que se almeja na internalização de cada um: 

 

Quadro 06– Declaração dos Valores da Universidade Corporativa do SEBRAE 
 

Valores Declaração 

Compromisso com o 

resultado 

Temos compromisso com os resultados da instituição 

e dos pequenos negócios. Evoluímos nossas formas 

de trabalhar para elevar os patamares de resultados. 

Conhecimento 

Acreditamos no conhecimento como fator essencial 

para a realização de transformações. Buscamos ter o 

melhor conhecimento sobre nosso negócio e sobre os 

negócios dos nossos clientes. 

Inovação 

Aplicamos nossos conhecimentos, talentos e recursos 

para buscar novas inspirações e ideias para promover 

a inovação nos pequenos negócios e no Sebrae. 

Desenvolvemos soluções orientadas para as 

necessidades de hoje e do futuro. 

Sustentabilidade 

Somos comprometidos com o desenvolvimento 

sustentável dos pequenos negócios. Respeitamos o 

meio ambiente e utilizamos os recursos disponíveis 

de forma racional, visando à sua preservação. 

Transparência 

Agimos com ética e transparência nas nossas 

relações e na comunicação das nossas ações e dos 

resultados obtidos para a sociedade e para os 

pequenos negócios. 

Valorização humana 

Temos o compromisso com o respeito, com o 

desenvolvimento e com a qualidade de vida das 

pessoas que participam da nossa instituição. 

 

 
Fonte: Adaptado de SEBRAE (2013). 

 

A Universidade Corporativa do SEBRAE tem amplo portfólio a disposição de 

seus usuários. Para os colaboradores do SEBRAE nacional e do SEBRAE nos 
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estados, a universidade corporativa disponibiliza as suas ações nos formatos on-

line, presencial, e semipresencial, que se compõem por etapa presencial e etapa 

remota. 

Convergentes com a política de gestão de pessoas, as ações estão inseridas 

em trilhas de aprendizagem ou trilhas de desenvolvimento, que procuram conduzir 

os colaboradores para a construção de sua formação levando em consideração o 

seu espaço ocupacional na instituição. A Figura 08 demonstra as principais áreas 

temáticas abordadas nas trilhas de desenvolvimento: 

 

Figura 07 - Trilhas de Aprendizagem da Universidade Corporativa do SEBRAE 
 

 

 
Fonte: SEBRAE (2013) 

 

As trilhas de aprendizagem têm por objetivo auxiliar o colaborador do 

SEBRAE na construção do seu caminho em busca da formação do conhecimento. 

Segundo Vieira (2011, p. 07),  

 
Trata-se de conjuntos integrados e sistemáticos de ações de 
desenvolvimento, que recorrem a múltiplas formas de aprendizagem, 
visando à aquisição e ao desenvolvimento de competências 
conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas para o 
desempenho dos diferentes níveis ocupacionais no dia a dia e que 
viabilizarão o alcance dos objetivos estratégicos de negócios da 
empresa. 
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De acordo com Vieira (2011), as trilhas de aprendizagem: 

 

 Correspondem ao percurso de formação e de aprendizado contínuo dos 

profissionais, por meio de uma série de ações de desenvolvimento e capacitação, ao 

longo de sua trajetória na empresa; 

 Permitem ao gestor selecionar ações de desenvolvimento e capacitação, 

alinhando-as aos resultados demandados por sua área e pela organização como um 

todo; 

 Possibilitam que seus usuários tenham uma visão mais ampla de suas 

oportunidades de desenvolvimento e capacitação, o que lhes permite selecionar os 

programas que lhes são oferecidos; 

 Organizam as estratégias e a estrutura andragógica dos programas de formação,  

vinculando-as, imediatamente, às competências a serem desenvolvidas.  

 

A Universidade Corporativa do SEBRAE, segundo Vieira e Santos (2013, p. 

20), “tem como visão de futuro ser referência em educação corporativa. Tal ambição 

implica aprender com as melhores práticas existentes nas organizações em nível 

mundial e estabelecer-se como unidade estratégica para o SEBRAE”. 

Desta forma, fica evidenciada a relevância de pesquisar a atuação 

institucional do SEBRAE/PB no que se refere à educação corporativa e a sua prática 

de universidade corporativa. 
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5 METODOLOGIA 

 

A metodologia de uma pesquisa científica garante a implementação dos 

objetivos, de forma que, a investigação seja desenvolvida e redigida por métodos 

consagrados pela ciência. (GIL, 2008).  

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Considerando o objetivo desta pesquisa, que é analisar a universidade 

corporativa como prática de formação continuada dos colaboradores do quadro de 

analistas do SEBRAE/PB, caracteriza-se como descritiva e exploratória. 

A pesquisa descritiva “consiste em descrever situações, acontecimentos e 

feitos, isto é, dizer como é, e como se manifesta determinado fenômeno” 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 100). Com isso, construímos e 

caracterizamos o quadro de analistas do SEBRAE/PB, além de delinear a 

universidade corporativa, desde a sua composição, atuação, organização e gestão.  

 
Na pesquisa exploratória, pretende-se a determinação de tendências, 
a identificação de áreas, ambientes, contextos e situações de 
estudos e relações potenciais entre variáveis com base em novas 
perspectivas e na ampliação dos estudos já existentes (SAMPIERI; 
COLLADO; LUCIO, 2006, p. 99). 
 

Por se tratar de um campo de estudo relativamente novo, emergiu a 

necessidade de realização de pesquisas que promoveram a complementação dos 

dados para o entendimento da situação real e atual da universidade corporativa do 

SEBRAE.  

Quanto à natureza dos dados, a pesquisa se classificou como 

quantiqualitativa: quantitativa, porque analisa, apresenta e interpreta os dados 

obtidos utilizando-se dos métodos estatísticos (RICHARDSON, 1999) e; qualitativa, 

já que essa abordagem “trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores, das atitudes” (MINAYO; DESLANDES; 

GOMES, 2009, p. 21). Quando procedemos à caracterização do perfil dos analistas 

do SEBRAE/PB e quando construímos e apresentarmos o comportamento de 

indicadores de desempenho da universidade corporativa do SEBRAE, será 
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quantitativa. Qualitativa, quando a pesquisa apresentou a análise dos indicadores de 

qualidade e todas as outras situações não evidenciadas, pura e simplesmente, pelos 

números da organização. 

 

 

5.2 CAMPO E UNIVERSO DA PESQUISA 

 

O campo de pesquisa é a universidade corporativa do SEBRAE, 

especificamente, a UC-SEBRAE/PB.  

Seu público alvo ou o universo da pesquisa são os colaboradores internos do 

SEBRAE/PB, que compõem o quadro de analistas técnicos, totalizando 110 pessoas 

distribuídas pelas 11 agências regionais, presentes em todas as regiões do estado 

da Paraíba. Para o êxito da pesquisa é necessária a delimitação do universo a ser 

compreendido. Segundo RICHARDSON (1999) o universo é entendido como “o 

conjunto de elementos que possuem determinada característica”. 

Assim, para o levantamento de dados, segmentamos a pesquisa em dois 

grupos. O primeiro foi composto por 23 analistas técnicos que desempenham função 

de gerência de agência de desenvolvimento regional e de unidades. O segundo foi 

composto por 83 analistas técnicos com função de gestor de projeto ou não. Não 

participaram da pesquisa dois analistas em licença médica, um analista que ocupa 

função de direção na instituição e um analista responsável por esta pesquisa. 

 

 

5.3 COLETA DE DADOS 

 

O primeiro passo foi a pesquisa bibliográfica, como aconselha Lakatos (1992), 

nas diversas fontes, para que o autor possa adquirir uma bagagem teórica que 

propicie abordar os temas tratados.  

Também foram utilizadas outras técnicas para coletar dados no campo de 

pesquisa, constituindo, assim, a triangulação de métodos. A combinação de mais de 

um método maximiza a validade dos esforços de campo por meio de um processo 

complexo, de acordo com Flick (2009).  

As vantagens acerca da triangulação, que utiliza diversas fontes para obter os 

dados e as analisam por diferentes estratégias é a garantia da melhoria da validade 
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dos resultados, bem como, a prevenção de possíveis distorções relativas à 

aplicação de um único método. (CAMPBELL; FISKE, 2009; GÜNTHER, 2006). 

A triangulação de métodos foi composta pela pesquisa documental, aplicação 

de questionários e pesquisa semiestruturada. 

Para que a pesquisa pudesse ser realizada foi efetuado o cadastro no comitê 

de ética em pesquisa da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) com posterior 

aprovação e emissão de certidão (APÊNDICE A) para este fim. 

 Na pesquisa documental foram coletados dados dos documentos 

organizacionais, ou seja, documentos originais, que ainda não haviam recebido 

tratamento analítico por nenhum autor (GIL, 2008), apresentados a partir de 

impressos ou no formato eletrônico, que permitiram conhecer uma visão da 

realidade investigada. Na instituição pesquisada, acessamos principalmente: termos 

de referências, instruções normativas, portfolios, portarias, relatórios de gestão, 

manuais e publicações técnicas com fim de identificação das práticas de educação 

corporativa, mapear a atuação da universidade corporativa e caracterizar o quadro 

de analistas da instituição. Como lembram Lüdke e André (1986, p. 38), a análise 

destes documentos “busca identificar informações factuais nos documentos a partir 

de questões e hipóteses de interesse”.  

 Os questionários (APÊNDICE B).foram aplicados aos colaboradores que 

compõe o universo da pesquisa, os analistas do SEBRAE/PB. Este instrumento 

promoveu o levantamento de informações e dados que foram tratados e tabulados, e 

que contribuíram para as respostas requeridas pelos objetivos da pesquisa 

 O meio definido para a sua aplicação foi a forma online, utilizando o 

Formulário Google, pela facilidade de elaboração, envio, coleta e análise, contendo 

perguntas objetivas e subjetivas. As vantagens da aplicação dos questionários 

consistiu: no alcance, pois conseguem atingir grande número de pessoas, mesmo 

que estejam dispersas geograficamente; reduz gastos; garantem o anonimato das 

respostas; possibilitam que os sujeitos respondam no momento em que julgarem 

mais conveniente. (GIL, 2008). 

 No SEBRAE/PB os questionários foram utilizados para coletar informações 

complementares que permitiram traçar o perfil dos colaboradores, mapear a atuação 

da universidade corporativa, investigar o nível de aderência da UC-SEBRAE/PB aos 

princípios de um plano estratégico de educação corporativa de Eboli, e identificar de 

outras práticas de educação corporativa. 
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 Os questionários foram compostos de 03 partes. A primeira denominada 

fatores que motivam e dificultam a sua formação continuada no SEBRAE-PB 

continha uma questão de escolha múltipla, para apontamento de até quatro opções. 

Uma questão de escolha única. Duas questões que utilizaram a escala quantitativa 

de zero a mais de 06. E uma questão com a escala numerada de 01 a 05, 

relacionada às expressões discordo totalmente e concordo totalmente. A segunda 

parte foi denominada indicadores de qualidade da UC-SEBRAE. Foi composta de 

uma questão com a escala numerada de 01 a 05, relacionada às expressões 

discordo totalmente e concordo totalmente. A terceira parte denominada perfil social 

do analista técnico do SEBRAE-PB foi composta de 08 questões de escolha 

múltipla. Foram levantados os dados sobre gênero, idade, área e curso de formação 

superior, tempo de formação superior, nível de pós-graduação, espaço ocupacional, 

tempo de trabalho na instituição e local onde o analista esta lotado. 

 Este instrumento foi aplicado durante 16 dias. Após a disponibilização do 

formulário no Google foram realizados contatos por e-mail apresentando a pesquisa  

para o universo definido e mobilização individual através de mensagem 

personalizada enviada via Whatsapp. Ao acessarem o questionário os pesquisados 

tinham acesso a o termo de livre esclarecido com a opção de manifestarem a sua 

concordância ou discordância em relação à participação na pesquisa. 

 Após a aplicação do questionário os dados foram agrupados por questão e 

foram construídos gráficos para auxiliarem as análises necessárias. 

  A entrevista semiestruturada (APÊNDICE C), técnica aplicada à agente do 

conhecimento da universidade corporativa, teve como foco a abordagem através de 

perguntas inerentes ao assunto em questão, mas, com flexibilidade de inserção de 

novos temas para promoção do entendimento pleno, como orienta (MINAYO; 

DESLANDES; GOMES, 2009). 

 Assim, foi elaborado um roteiro com perguntas principais com foco nos 

objetivos do trabalho, acrescido por outras questões pertinentes à pesquisa. O 

roteiro foi dividido em dois grupos: princípios de um plano estratégico de educação 

corporativa de Eboli, com 16 questões; e, a visão do gestor da UC-SEBRAE/PB em 

relação ao processo de educação corporativa, com 03 questões. A entrevista teve a 

duração de 54 minutos e 29 segundos. 

 Ainda foram coletados depoimentos, em menor dimensão, com os gerentes 

de agências regionais para serem levantados dados sobre a visão destes em 
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relação aos princípios de um plano estratégico de educação corporativa de Eboli, e, 

ao processo de formação continuada dos colaboradores sob as suas gestões. 

 A aplicação da entrevista permitiu o surgimento de informações de forma mais 

livre e as respostas não estavam condicionadas a uma padronização de alternativas. 

(MANZINI,1990/1991). Este instrumento contribuiu para a identificação das 

influências da universidade corporativa na formação continuada dos analistas da 

instituição. 

A adoção dessas técnicas conjuntamente, ou seja, a triangulação de métodos 

viabilizou averiguar a fidedignidade das informações coletadas e promoveu a 

consecução dos objetivos estabelecidos para a presente pesquisa. 

 

 

5.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Após a coleta, para a análise e discursão dos dados foram utilizados os 

métodos da análise qualitativa e quantitativa, possibilitando assim, descrever 

pensamentos, ações, opiniões e informações livres dos pesquisados. 

A triangulação de métodos utilizada na coleta permitiu segmentar por 

instrumento os dados em pesquisa documental, questionários e entrevista 

semiestruturada. 

Na fase de análise e interpretação dos dados foi promovido um dialogo entre 

os três métodos o que proporcionou validar ou refutar ideias construídas durante o 

processo de elaboração deste estudo. Para simplificar a análise e a interpretação 

dos dados foram utilizados os recursos do software Microsoft Excel que permitiu a 

construção de tabelas e gráficos, além de promover um cruzamento de dados 

oriundos dos três métodos, de modo a ter maior confiança nos resultados 

apresentados. 

Foram construídas tabelas e gráficos por grupo que compôs o universo da 

pesquisa. Desta forma, pudemos visualizar as contribuições dos analistas técnicos e 

dos analistas técnicos que desempenham a função de gerentes de unidades e 

agências regionais isoladamente. Posteriormente, foram analisados os dados que 

eram convergentes e elaboradas tabelas e gráficos para demonstrar a visão geral 

dos analistas. 
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Em relação aos princípios de sucesso de um plano estratégico de educação 

corporativa, foram tabulados os dados analisados a partir da aplicação dos 

questionários e da transcrição das respostas da agente do conhecimento da UC-

SEBRAE/PB e dos gerentes de unidades e agências regionais. Para a interpretação, 

estes dados refinados foram confrontados com o principio, o indicador e com as 

evidências de implantação. 

Posteriormente, foi elaborado um gráfico que apresentou o posicionamento da 

UC-SEBRAE em relação aos princípios de sucesso de um plano estratégico de 

educação corporativa, utilizando a escala de valor de 01 a 05. Esta demonstração 

considera que quanto mais próximo de 05, maior o grau de aderência, e, quanto 

mais próximo de 01, menor grau de aderência da UC-SEBRAE/PB ao princípio. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 A pesquisa objetivou primeiro, analisar as contribuições da Universidade 

corporativa como prática de formação continuada dos colaboradores do quadro de 

analistas do SEBRAE-PB à luz dos princípios de um plano estratégico de educação 

corporativa propostos por Eboli. Secundariamente, procurou-se mapear a atuação 

da UC-SEBRAE/PB, caracterizar os colaboradores do quadro de analista do 

SEBRAE-PB, identificar as práticas de formação continuada da UC-SEBRAE/PB e a 

influência dela na atuação destes analistas. 

 Para tanto, foram definidos o campo e o universo do estudo além de serem 

elaborados os instrumentos de coleta de dados da pesquisa. Utilizamos a 

triangulação de métodos composto por pesquisa documental, aplicação de 

questionários e entrevistas semiestruturadas para que a análise e a interpretação 

dos dados pudessem dispor de insumos relevantes para a definição das conclusões 

da pesquisa. 

Assim, serão apresentados os resultados a partir dos dados coletados na 

pesquisa aplicada com os analistas técnicos, gerentes de unidades e agências 

regionais e da agente do conhecimento da Universidade Corporativa SEBRAE. Além 

destes dados serão utilizados os conceitos relatados na revisão da literatura, os 

dados da pesquisa documental e as observações realizadas pelo pesquisador. 

Tendo em vista a promoção do acesso simplificado às análises, o capítulo foi 

subdividido em cinco subtítulos. 

Foram utilizados os instrumentos de coleta de dados: questionário com 

questões objetivas para os analistas técnicos; questionário com questões objetivas e 

subjetivas para os gerentes de unidades e agências regionais; entrevista 

semiestruturada com a gestora local da Universidade Corporativa SEBRAE. 

 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO QUADRO DE ANALISTAS DO SEBRAE/PB 

 

O SEBRAE Paraíba tem seu quadro funcional composto por 317 colaboradores 

distribuídos entre: assistentes técnicos, analistas técnicos, corpo diretivo, 

assessores, estagiários e terceirizados, conforme Quadro 07. 
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Quadro 07 - Distribuição do Quadro Funcional do SEBRAE/PB 
 

Espaço Ocupacional Quantidade 

Assistentes Técnicos 46 

Analistas Técnicos 110 

Corpo Diretivo 03 

Assessoria Diretoria/CDE 17 

Estagiários 61 

Terceirizados 80 

 
Fonte: Dados da pesquisa, Setor de Pessoal SEBRAE (2016). 

 

O universo da pesquisa compreendeu o quadro de analistas técnicos do 

SEBRAE/PB, por se tratar de uma amostra mais significativa e por estar presente 

em todas as agências regionais e unidades de atuação meio e finalística da 

instituição, o que confere amplitude estadual à pesquisa. 

Do número total de analistas do SEBRAE/PB foram enviados, via formulário 

online Google, questionários para 106 analistas. 

Para efeito de se traçar o perfil social do analista técnico do SEBRAE/PB que 

possa refletir a realidade, também está agrupado, no Gráfico 01, os dados 

relacionados aos analistas técnicos que estão desempenhando a função gerencial 

na atualidade. 

 

Gráfico 01 - Distribuição de Analistas Técnicos X Analistas Técnicos Pesquisados 
 

Distribuição total dos analistas técnicos 

do SEBRAE/PB 

Analistas técnicos do SEBRAE/PB 

pesquisados 

  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Do número total de analistas pesquisados (106), retornaram 68 questionários 

devidamente preenchidos o que corresponde a 65% de adesão à pesquisa. Foram 

excluídos deste momento, dois analistas que estão em licença médica, um analista 

que ocupa a função de diretor técnico, e, um analista que é o pesquisador em 

questão. Dos analistas pesquisados, 32 ocupam o espaço ocupacional1 como 

analista técnico I, 27 são analistas técnicos II e 09 são analistas técnicos III. 

Observou-se no grupo de analistas pesquisados2 que 61% estão lotados na 

capital, de acordo com o Gráfico 02. Esta concentração se apresenta, pois 24 

analistas estão alocados nas unidades com atuação meio e finalística e 08 analistas 

na agência de desenvolvimento regional de João Pessoa e na agência de 

desenvolvimento regional Sul (Mangabeira). Contudo, foram recebidos questionários 

de todas as agências regionais do estado, com exceção da agência de 

desenvolvimento regional de Araruna que não dispõe de nenhum analista técnico 

compondo a equipe da agência.  

  

Gráfico 02 - Distribuição dos Analistas Pesquisados 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

                                                           
1 O espaço ocupacional de analista técnico do SEBRAE subdividi-se em três níveis: analista 

técnico I, analista técnico II e analista técnico III. Cada nível é composto por 10 steps que 
definem a posição do colaborador na carreira profissional na instituição. 

2 Neste item não figuram os dados relacionados aos gerentes, para que fossem mantidas 
em sigilo as suas identidades. 
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Houve predominância do número de analistas do sexo feminino respondendo 

a pesquisa. O número de respondentes do sexo feminino representa 63% do 

número total de analistas mulheres da instituição. 

Em relação à faixa etária, a maior concentração está no grupo acima de 40 

anos, correspondendo a 69% dos analistas respondentes. Este dado demonstra o 

grau de maturidade da equipe técnica que atua no SEBRAE/PB.  

Porém, quando analisamos o tempo de atuação dos analistas técnicos no 

SEBRAE/PB, observamos no Gráfico 03 que 40% destes tem até 09 anos e 64% 

tem até 19 anos desempenhando a função na instituição. Este dado reflete a 

renovação do quadro de analistas do SEBRAE/PB nas últimas décadas, 

impulsionada pela realização de programas de desligamento incentivado, a 

consolidação dos processos seletivos públicos e aos programas de trainee 

executados neste mesmo período. 

 

Gráfico 03 - Gênero, Faixa Etária e Tempo de Atuação dos Analistas Técnicos do 
SEBRAE/PB 

 
Gênero  Faixa etária  

  

Tempo de atuação  

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Para o levantamento da área de atuação dos analistas técnicos do 

SEBRAE/PB foi utilizada a classificação das áreas do conhecimento da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, que 

reúne os cursos superiores em nove áreas. 

Convergente com a vocação da instituição em prestar informações e serviços 

para empresas de micro e pequeno porte, voltados, principalmente, para a gestão 

empresarial, a área de formação superior mais apontada pelos analistas técnicos na 

pesquisa foi a de ciências sociais aplicadas, com 70% dos pesquisados, conforme 

Gráfico 04. 

 

Gráfico 04 - Área de Formação Superior dos Analistas Técnicos do SEBRAE/PB 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

O Gráfico 05 apresenta que os cursos superiores com a maior incidência de 

apontamentos foram: administração de empresas (29%), ciências econômicas (19%) 

e direito (13%). 
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Gráfico 05 - Formação Superior dos Analistas Técnicos do SEBRAE/PB 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Observa-se na pesquisa que 58% dos analistas tem mais de 14 anos de 

formação superior. Contudo, a pesquisa apontou que os analistas não pararam de 

buscar novos conhecimentos, pois 90% possuem algum tipo de pós-graduação, 

sendo 74% em nível lato sensu e 16% em nível stricto sensu. Este dado converge 

com a ideia de Delors (1996) que cada vez mais o ambiente organizacional está 

exigindo uma atualização continua dos saberes, onde as pessoas têm que aprender 

ao longo de toda a vida. Estes dados demonstram forte predisposição para a 

formação continuada por parte dos analistas, de acordo com o apresentado no 

Gráfico 06:  
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Gráfico 06 - Tempo de Formação Superior e Nível de Pós-Graduação dos Analistas 
Técnicos do SEBRAE/PB 

 

Tempo de formação superior Nível de pós-graduação 

  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
Figura 08 - Infográfico do Perfil Social dos Analistas Técnicos do SEBRAE/PB 

 

 
  

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

O levantamento do perfil social do analista técnico do SEBRAE-PB revelou 

grande concentração de colaboradores lotados na capital, principalmente, nas 

unidades de atuação meio e finalística. Observamos preponderância de analistas do 

sexo feminino, porém há equilíbrio quando são analisados os dados relacionados ao 
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gênero dos analistas que desempenham função de gerência de unidade ou agência 

regional. Os dados relacionados à escolaridade dos analistas são relevantes e 

apontam para a predisposição na busca pela a formação continuada. Por fim, foram 

identificados na pesquisa os impactos da implementação de programas de 

desligamento incentivado, a consolidação dos processos seletivos públicos e aos 

programas de trainee executados nos últimos anos, referendado pela renovação do 

quadro de colaboradores expostos nos dados do tempo de atuação na instituição. 

 

 

6.2 AS PRÁTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO SEBRAE/PB 

 

A pesquisa revelou informações relacionadas à educação corporativa no 

SEBRAE/PB sob a ótica dos analistas técnicos e gerentes de unidades e agências 

regionais. 

Inicialmente, a pesquisa documental apresentou as principais práticas de 

educação corporativa utilizadas pelos colaboradores do SEBRAE/PB. O resultado 

apontou 09 práticas identificadas e que são acessadas pelos analistas para a 

promoção de sua formação continuada, de acordo com o Quadro 08. 

 

Quadro 08 - Práticas de Educação Corporativa Ofertadas aos Colaboradores do 
SEBRAE/PB 

 
 

PRÁTICAS DE 
EDUCAÇÃO 

CORPORATIVA 

 
DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE EDUCAÇÃO 

CORPORATIVA 

 
Capacitação presencial 

Cursos relacionados às áreas de conhecimento de interesse da 
instituição ou especificamente a área de atuação do analista técnico, 
repasses metodológicos, e formação de multiplicadores, realizados de 
forma presencial. 

 
Capacitação 

semipresencial 

Cursos relacionados às áreas de conhecimento de interesse da 
instituição ou especificamente a área de atuação do analista técnico, 
repasses metodológicos, e formação de multiplicadores realizados 
com módulos presenciais e módulos aplicados por meio de 
plataformas virtuais de aprendizagem. 

 
Capacitação à distância 

Cursos relacionados às áreas de conhecimento de interesse da 
instituição ou especificamente a área de atuação do analista técnico, 
repasses metodológicos, formação de multiplicadores realizados por 
meio de plataformas virtuais de aprendizagem. 

Participação em 
congressos/workshops 

Eventos relacionados às áreas de conhecimento de interesse da 
instituição. 

 
Participação em 

missões técnicas 

Visitas in company ou a centros tecnológicos para oportunizar a 
aquisição de novos conhecimentos sobre produtos, serviços, 
processos e novas tecnologias. 
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Participação em feiras 

Visitas a eventos que expõem produtos, serviços, processos e novas 
tecnologias, para subsidiar os analistas técnicos na aquisição de 
conhecimento técnico atualizado. 

 
Participação em 

encontros setoriais 

Eventos relacionados às áreas de atuação dos analistas técnicos, que 
promovem a integração com outros estados e o compartilhamento de 
experiências exitosas. 

 
Participação em 

palestras 

Apresentações sucintas relacionadas às áreas de conhecimento de 
interesse da instituição ou especificamente a área de atuação do 
analista técnico. 

 
Participação em 

oficinas 

Cursos de baixa carga horária, relacionados às áreas de 
conhecimento de interesse da instituição ou especificamente a área 
de atuação do analista técnico, que prioriza a ação prática dos 
conteúdos trabalhados. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

  

Foram acessados o Portfolio de cursos UC-SEBRAE 2013, 2014 e 2015; 

Manual universidade corporativa - referenciais educacionais 2013; Relatórios de 

gestão da UC-SEBRAE 2013, 2014 e 2015; Relatório executivo UC-SEBRAE 2014; 

Referenciais educacionais UC-SEBRAE – politicas e diretrizes 2013; Pesquisa 

nacional práticas e resultados da educação corporativa 2009, entre outras 

publicações técnicas, para que fossem conhecidas as práticas de formação 

continuada aplicadas no âmbito de SEBRAE. 

Após a citada pesquisa em documentos, os analistas e gerentes foram 

inquiridos por meio de questionário online sobre as práticas que eles consideram 

mais eficientes para a promoção da formação continuada. 

Os analistas técnicos apontaram a capacitação semipresencial e capacitação 

presencial 85% cada, e a capacitação à distância 75%, como as práticas que podem 

contribuir mais com a formação continuada, conforme Gráfico 07. Este dado reflete a 

visão de que os cursos, independente da forma de oferta, são o instrumento que 

melhor formam os analistas técnicos da instituição. 
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Gráfico 07 - As Práticas Mais Eficientes Para a Promoção da Formação Continuada – 
Analistas Técnicos 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Do ponto de vista gerencial, todos indicaram que a capacitação presencial, é 

a prática mais eficiente para a formação continuada dos analistas técnicos, seguida 

da participação em congressos/workshops 81% e participação em missões técnicas 

63%, de acordo com o Gráfico 08. Demonstra que os gerentes pesquisados tendem 

a valorizar mais as soluções que são aplicadas presencialmente.  

 

Gráfico 08 - As Práticas Mais Eficientes Para a Promoção da Formação Continuada – 
Gerentes de Unidades e de Agências Regionais  

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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No Gráfico 09, os dados agrupados coletados dos questionários dos analistas 

técnicos e dos gerentes de unidades e agências regionais mostram que capacitação 

presencial 88%, participação em congressos/workshops 84% e participação em 

missões técnicas 72%, são as práticas consideradas mais eficientes no processo de 

formação continuada dos analistas técnicos, ratificando a visão dos gerentes sobre 

as práticas de educação corporativa.   

 

Gráfico 09 - As Práticas Mais Eficientes Para a Promoção da Formação Continuada 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 A identificação das práticas de formação continuada acessadas pelos 

analistas técnicos do SEBRAE/PB evidencia a evolução dos processos educacionais 

dentro das organizações. A transformação nos moldes tradicionais de formação foi 

identificada, como aponta Eboli (2004), e novas formas de acesso ao conhecimento 

foram conhecidas para que ocorra no ambiente organizacional a osmose de saberes 

proposta por Alheit e Dausien (2006), onde trocas permanentes da produção 

individual e da gestão organizada do saber ocorram. 

 

 

6.3 A ATUAÇÃO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA 

  

Neste capítulo, visou-se mapear a atuação da UC-SEBRAE em relação à 

formação continuada dos analistas técnicos do SEBRAE/PB. De acordo com Meister 

(1999), as universidades corporativas tem seu escopo bem definido a quem se 
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destinam, o tamanho de sua atuação e o que compete a elas dentro e fora da 

organização. 

Em relação ao acesso às práticas pelos analistas técnicos, a pesquisa 

apresentou que podem ser ofertadas pela UC-SEBRAE, diretamente por uma área 

do SEBRAE/PB, ou por outras instituições. Os respondentes tiveram como horizonte 

de tempo para nortearem as respostas aos questionamentos o período de 2013 a 

2015. 

De acordo com o Gráfico 10, a capacitação presencial foi a mais acessada 

pelos analistas técnicos, 92% afirmaram que participaram de algum curso 

presencial, 90% participaram de algum curso à distância e 83% participaram de 

alguma palestra promovida pela UC-SEBRAE. Os dados demonstram a afirmação 

de Eboli (2004), que a adoção de um sistema de educação estratégica, nos moldes 

de uma universidade corporativa, contribui essencialmente para o desenvolvimento 

com eficácia dos seus talentos humanos. 

 

Gráfico 10 – Participação e Práticas de Formação Continuada Promovidas Pela UC-
SEBRAE 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A pesquisa revelou que são ofertadas um número significativo de práticas 

diretamente pelas áreas do SEBRAE/PB e que poderiam estar alocadas no portfolio 

da UC-SEBRAE. Esta ação dificulta a visão global das contribuições da UC-

SEBRAE na formação continuada dos analistas técnicos, uma vez que, os 

resultados destas capacitações não aparecem nos relatórios executivos da UC-
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SEBRAE. Dos dados levantados, 75% apontaram que participaram de capacitação 

presencial, 67% participaram de palestras e 46% participaram de oficinas 

promovidas diretamente nas áreas do SEBRAE/PB, conforme Gráfico 11. Os dados 

apresentados demonstram a necessidade 

 

Gráfico 11 – Participação em Práticas de Formação Continuada Promovidas Diretamente 
Áreas do SEBRAE 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Outro dado relevante é a oferta de soluções em formação continuada 

acessadas em outras instituições, o que representa a busca de novos 

conhecimentos e expertises que não estão disponíveis no portfolio da UC-SEBRAE, 

além de demonstrar o grau de relacionamento da UC-SEBRAE com outras 

instituições para ofertar soluções específicas para os analistas técnicos do 

SEBRAE/PB. No Gráfico 12, os respondentes apontaram que 73% participaram de 

capacitação presencial, 71% participaram de palestras e 56% participaram de 

congressos / workshops fora da UC-SEBRAE. 
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Gráfico 12 – Participação em Práticas de Formação Continuada Promovidas por Outras 
Instituições 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

O Gráfico 13 comparativo promove a visão das formas de acesso às práticas 

de formação continuada pelos analistas técnicos no SEBRAE/PB. A UC-SEBRAE se 

destaca em todas as práticas relacionadas. Mas, observa-se também que os 

analistas técnicos estão promovendo com frequência a sua formação continuada em 

outras instituições.  

 

Gráfico 13 - Comparativo Entre as Formas de Ofertas das Práticas de Formação Continuada 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Os analistas ao serem questionados se a oferta de soluções educacionais 

pela UC-SEBRAE satisfaz a necessidade de formação continuada, 56% 

concordaram que sim. Mas, observa-se na mesma questão que 23% discordaram, o 

que demonstra a necessidade do analista técnico ter que ir buscar fora da UC-

SEBRAE às soluções que possam promover a sua formação continuada, como 

apresenta o Gráfico 14. Mcgee e Prusak (1994, p. 207) sugerem que “a criação de 

um ambiente que valorize e encoraje o aprendizado é a medida mais importante que 

uma organização poderá tomar para estimulá-lo”, ressaltando a necessidade da UC-

SEBRAE ter em seu escopo uma estrutura sólida de atendimento aos analistas da 

organização. 

 

Gráfico 14 - Satisfação da Necessidade de Oferta de Soluções Educacionais Pela 
UCSEBRAE  

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Este dado contribui para o entendimento de que a formação continuada dos 

analistas técnicos do SEBRAE/PB é resultado de um conjunto de ações 

disponibilizadas, principalmente, pela UC-SEBRAE, que poderia ter o incremento 

das ações realizadas internamente nas áreas do SEBRAE/PB o que causaria um 

impacto maior em suas entregas, e, especialmente, de ações ofertadas por outras 

instituições. 

O Gráfico 15 apresenta que no período de 2013 a 2015 foram realizadas 104 

ações de educação corporativa pela UC-SEBRAE para o quadro funcional do 
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SEBRAE/PB. Destas, 50% foram capacitações à distância constantes no portfólio, e 

38% foram capacitações presenciais que são cursos de formação de 

multiplicadores, desenvolvimento de lideranças e cursos acadêmicos. 

  

Gráfico 15 - Ações de Educação Corporativa Promovidas Pela UC-SEBRAE – 2013/2015 
 

 

  
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 No total foram 1.407 matrículas nas ações de educação corporativa da UC-

SEBRAE, sendo 57% de analistas técnicos e 43% de colaboradores de outros 

espaços ocupacionais, conforme Gráfico 16. 

 

Gráfico 16 - Número Total de Matrículas na UC-SEBRAE 2014//2016 
 

 

  
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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O Gráfico 17 apresenta que do número total de matrículas realizadas, 

concluíram a solução 1.195 colaboradores, sendo 62% de analistas técnicos e 38% 

de colaboradores de outros espaços ocupacionais. 

 

Gráfico 17 - Número Total de Concluintes na UC-SEBRAE 2014/2016 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016).  

 

Foram registradas 1.152 aprovações nas soluções de educação corporativa 

ofertadas pela UC-SEBRAE. Deste número total, 62% foram de analistas técnicos e 

38% de colaboradores de outros espaços ocupacionais, de acordo com o Gráfico 18. 

 

Gráfico 18 - Número Total de Aprovações na UC-SEBRAE 2014/2016 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Queiroz (2002) explica que tanto fatores internos quanto fatores externos 

podem influenciar o comportamento do capacitado determinando se eles irão 

concluir os cursos ou vão acabar desistindo. Assim a análise dos dados apresentou 

alguns fatores que poderiam interferir na participação do analista técnico e 

consequentemente impactar na atuação da UC-SEBRAE na oferta de suas práticas 

de formação continuada. 

O primeiro fator a ser ponderado foi o tempo disponível para a participação 

nas práticas de formação continuada da UC-SEBRAE. O gráfico 19, apresenta a 

análise que apontou um nível relevante de discordância, onde 47% dos analistas 

afirmaram que não dispõe de tempo suficiente para a participação nas práticas. 

Registrou-se ainda 13% de indecisão em relação ao questionamento, o que 

demonstra que este fator se posiciona como restritivo para o processo de formação 

continuada, como apresentados no Gráfico 19. 

 

Gráfico 19- Tempo Para Participar das Práticas de Formação Continuada Relacionadas ao 
Interesse do Analista 

  

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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decisão do local de realização da prática pode ser restritivo ao processo de 

formação continuada. 

 

Gráfico 20 – Participação em Práticas de Formação Continuada Relacionadas ao Interesse 
do Analista na Região de Lotação 

 

 

  
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Outro fator observado na pesquisa é o estímulo da chefia imediata para o 

analista técnico participar nas práticas de formação continuada. Conforme 

Montgomery e Porter (1998) incidem sobre a média gestão (gerentes) um maior 

impacto e pressão impostos por fatores internos e externos durante o processo de 

internalização das políticas organizacionais.  

Apesar dos dados analisados e dispostos no Gráfico 21 apresentarem 50% 

de concordância com a afirmação, observa-se que 25% discordam e 25% 

apresentam indecisão na resposta. Este dado demonstra traços de fragilidade na 

relação do analista técnico com a chefia imediata, o que pode se colocar como um 

fator restritivo, e, portanto, interferir no processo de formação continuada na 

instituição. Convergentes a esta ideia Judge e Stahl (1995) afirmam que um dos 

papeis da gerência é articular o meio do caminho entre as definições estratégicas e 

sua efetivação pelas equipes de trabalho. 
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Gráfico 21 – Estímulo, Pela Chefia Imediata, a Participar das Práticas de Formação 
Continuada 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A pesquisa observou a intenção dos analistas técnicos em participarem das 

práticas de formação continuada com vistas a satisfazer os seus objetivos pessoais.  

Field (2006) aponta o interesse pessoal pela busca da formação profissional como 

fator crescente dentro das organizações. 

Os resultados retornaram que 77% dos analistas técnicos participam das  

práticas de formação continuada para o alcance dos seus objetivos pessoais, 

conforme exposto no Gráfico 22. A análise desse dado sugere que a escolha das 

práticas para a formação continuada do analista técnico quando fundamentadas em 

interesses pessoais, podem interferir na formação profissional do colaborador, 

passando a ser observada a carência de algum conhecimento necessário para a sua 

atuação enquanto analista técnico. Assim, este fator pode ser restritivo ao processo 

de formação continuada considerando o âmbito das atribuições inerentes a sua 

função. 
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Gráfico 22 – Participação nas Práticas de Formação Continuada Principalmente Para o 
Alcance dos Objetivos Pessoais dos Analistas 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Foram aplicadas mais de 5442 horas de capacitação nas soluções de 

educação corporativa da UC-SEBRAE. A carga horária média por prática 

ultrapassou às 52 horas. A carga horária per capita por analista técnico representou 

32 horas de capacitação, conforme exposto no Gráfico 23. 

 
 

Gráfico 23 - Horas de Capacitação: Per Capita e Por Prática 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Quando questionados se a UC-SEBRAE tem influência significativa no 

processo de formação continuada, 71% dos analistas técnicos apontaram que 

concordam com a afirmação, de acordo com o Gráfico 24. 

 

Gráfico 24 - Influência da UC-SEBRAE no Processo de Formação Continuada 
 

 

  
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Os gerentes de unidades e de agências regionais se posicionaram de forma 

positiva a respeito da influência da UC-SEBRAE no processo de formação 

continuada. Em seus depoimentos podemos destacar:  
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conhecimentos. (GERENTE 03) 
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medidas de gestão devem ser adotadas para eliminarem os impactos negativos que 

estes podem acarretar ao processo de formação continuada dos colaboradores do 
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universidades corporativas tem a responsabilidade de operar como unidades de 

negócio. Sendo assim, vale ressaltar a necessidade de que seja solidificada uma 

estrutura física que permita que um maior número de ações que envolvam a 

educação corporativa e a formação continuada dos colaboradores sejam executadas 

pela UC-SEBRAE. Com isso, a UC-SEBRAE cumprirá com mais ênfase o seu papel 

de contribuir para a competitividade organizacional.  

 

 

6.4 PRINCÍPIOS DE EBOLI PARA UM PLANO ESTRATÉGICO DE EDUCAÇÃO 

CORPORATIVA 

 

 A pesquisa realizada procurou proceder a análise dos dados coletados tendo 

como luz os princípios de sucesso de um plano estratégico de educação corporativa 

Segundo Eboli et al (2010), apresentados na Figura 08: 

 

Figura 09 - Os Sete Princípios de Sucesso de um Plano Estratégico de Educação 
Corporativa 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Eboli (2004, p. 60). 

 

 

 Eboli (2004) afirma que os princípios são os elementos qualitativos 

conceituais predominantes na constituição de um Sistema de Educação Corporativa 

bem-sucedido. 
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 Assim, a análise se concentrou em promover o confronto das práticas de 

sucesso apontadas por Eboli e das práticas identificadas no SEBRAE/PB por meio 

dos questionários aplicados com os analistas técnicos e gerentes de unidades e 

agências regionais, dos depoimentos registrados e da entrevista com a gestora da 

UC-SEBRAE na Paraíba. 

 Para a apresentação dos resultados foram utilizados os indicadores 

construídos para cada um dos princípios de sucesso de um plano estratégico de 

educação corporativa e suas respectivas evidências.  

 

Quadro 9 – Indicador Competitividade 
 

Principio Indicador / Evidências 

 

 

Competitividade 

Implantação de programas de formação alinhados à estratégia 

organizacional 

 Obter o comprometimento e envolvimento da alta cúpula 

 Alinhar o modelo de gestão de pessoas às estratégias negócio 

 Implantar um modelo de gestão de pessoas por competências 

 Conceber programas educacionais alinhados às estratégias do 
negócio 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

 Na percepção dos analistas técnicos e dos gerentes de unidades e agências 

regionais, a UC-SEBRAE dispõe de programas de formação alinhados à estratégia 

organizacional, de acordo com o Gráfico 25. 
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Gráfico 25 - A UC-SEBRAE Implanta Programas de Formação Alinhados À Estratégia 
Organizacional 

 

Analistas técnicos Gerentes de unidades e agências 

regionais 

  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 Quando são observadas as práticas que compõem este indicador, 

percebemos a aplicação de diversos programas que buscam o alinhamento à 

estratégia organizacional, principalmente: programa de desenvolvimento territorial, 

orientação para construção de projetos a partir da metodologia GEOR – Gestão 

Estratégica Orientada para Resultados, programa de coaching, capacitação no 

modelo de excelência em gestão, certificação do conhecimento, capacitação em 

gestão de projetos, capacitação em avaliação de impacto dos projetos, e formação 

de multiplicadores em metodologias de atendimento. 

 O modelo de gestão de pessoas encontra-se devidamente alinhado às 

estratégias do SEBRAE, contemplado, inclusive, no mapa estratégico como um dos 

objetivos organizacionais3. 

 Também está contemplado o modelo de gestão de pessoas por competência, 

tendo como principal evidência deste fato o regulamento do Sistema de Gestão de 

Pessoas – SGP 7.0 vigente desde 2012. Nos depoimentos, podemos perceber que 

tal processo ainda necessita de “mais amadurecimento”, “ainda existe muita 

                                                           
3 Objetivo Organizacional: Pessoas - desenvolver e manter competências para alcançar 

resultados. 
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benevolência ou muita rigidez no processo de avaliação”, e “a gente ainda precisa 

trabalhar muito isso” para que tenhamos a implantação plena do modelo. 

Ainda neste principio, foi observada a existência de lacunas relacionadas ao 

comprometimento e envolvimento da alta cúpula nos processos de formação 

continuada dos colaboradores, como apontam os depoimentos coletados: “Não 

existe um compromisso efetivo”; “Parcialmente, de uma diretoria especifica”; 

“Acompanham alguma demanda relacionada especificamente com diretoria que 

supervisionam”. Neste sentido, Mcgee e Prusak (1994, p. 207) alertam que a alta 

gestão da organização deve “encorajar e recompensar os esforços, experiências e 

alocações de recursos que promovam o aprendizado organizacional”. 

 

Quadro 10 – Indicador Perpetuidade 
 

Principio Indicador / Evidências 

 

 

Perpetuidade 

Disseminação da cultura organizacional e gestão do processo 

de aprendizagem 

 Ser veículo de disseminação da cultura empresarial 

 Responsabilizar líderes e gestores pelo processo de 
aprendizagem 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

 A pesquisa realizada constatou que as práticas de educação corporativa 

implementadas no SEBRAE/PB contribuem essencialmente com a disseminação da 

cultura organizacional nas ações realizadas pela UC-SEBRAE. 

 As práticas trabalhadas pela UC-SEBRAE refletem em seu escopo a cultura 

organizacional do SEBRAE, tanto para o público interno quanto para o público 

externo, de acordo com o depoimento coletado “qualquer capacitação que a gente 

faça está contribuindo para a nossa marca chegar lá no nosso cliente final”. Os 

programas de capacitação destinados aos consultores credenciados no SGC – 

Sistema de Gestão de Credenciados é a evidência mais forte da preocupação do 

SEBRAE em disseminar a cultura da organização em todas as frentes. 

 Na percepção dos analistas técnicos e dos gerentes de unidades e agências 

há pontos de discordância e de indecisão em relação a este princípio de acordo com 

o que aponta o Gráfico 26: 
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 Gráfico 26 - A UCSEBRAE Dissemina a Cultura Organizacional e a Gestão do 
Processo de Aprendizagem 

 

Analistas técnicos Gerentes de unidades e agências 

regionais 

  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 Analisando a evidência podemos inferir que tais pontos se referem à prática 

de responsabilização dos líderes e gestores pelo processo de aprendizagem. 

Destaca-se nos depoimentos que “os líderes ainda estão muito distantes de suas 

equipes” na orientação no que devem se desenvolver; “tem um baixo 

acompanhamento por parte do líder do Plano Anual de Desenvolvimento Individual 

(PADI) de sua equipe”; e, “eles não se preocupam muito não”. Os depoimentos 

ainda apontam que do ponto de vista do analista técnico, “com a implantação do 

PADI isso ficou claro para a casa que eu tenho que me capacitar, eu tenho que me 

desenvolver, esta em minhas mãos”.  

 

Quadro 11 – Indicador Conectividade 
 
 

Principio Indicador / Evidências 

 

 

Conectividade 

Implementação da educação inclusiva e da gestão do 

conhecimento 

 Adotar a educação “inclusiva”, contemplando público interno e 
externo 

 Implantar modelo de gestão do conhecimento 
 

 
Fonte: Elaorado pelo autor (2016). 
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 A análise dos dados apontou que apesar dos níveis altos de concordância 

dos analistas técnicos e gerentes de unidades e agências regionais demonstrados 

no Gráfico 27, o principio em questão encontra-se parcialmente implantado nas 

práticas de educação corporativa do SEBRAE/PB. 

 

Gráfico 27 - A UCSEBRAE Implementa a Educação Inclusiva e a Gestão Do Conhecimento 
 

Analistas técnicos Gerentes de unidades e agências 

regionais 

  

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 Internamente, apesar do grande esforço desprendido e do investimento 

realizado na formação do quadro de colaboradores do SEBRAE/PB, há restrição 

para o acesso de alguns públicos às soluções educacionais ofertadas. Os 

depoimentos coletados afirmam que “a gente não capacita terceiros”; e, “até 

terceiros da própria instituição a gente não capacita”. 

 Externamente, o acesso às soluções educacionais é restrito aos consultores 

credenciados no SGC, conforme aponta o depoimento: “o público externo são só os 

consultores credenciados, não é qualquer pessoa que entra não, tem que ser 

consutor credenciado”. Apesar do SEBRAE/PB ter um programa de 

desenvolvimento de fornecedores, o mesmo não está ancorado nas práticas da UC-

SEBRAE, enfatizado pelos depoimentos “não passa não, é totalmente à parte da 

UC”, e, “a gente não trabalha com esse público”. Contudo, Eboli et al (2010) ao 

definirem a educação corporativa ressaltam a necessidade de instalar e desenvolver 
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nos colaboradores (internos e externos) as competências consideradas críticas para 

a viabilização das estratégias de negócio. 

 Apesar de Davenport e Prusak (2003) sugerirem que a vantagem do 

conhecimento gera retornos crescentes e dianteiras continuadas, e Nonaka e 

Takeuchi (1997) ressaltarem que o conhecimento tem bastante significado para as 

organizações, a pesquisa não identificou experiências exitosas da gestão do 

conhecimento internamente no SEBRAE/PB. Em relação a esta prática de 

implantação do modelo de gestão do conhecimento, Terra (2001, p.245) explica que 

“é um esforço para fazer com que o conhecimento de uma organização esteja 

disponível para aqueles que dele necessitem dentro dela”. Nacionalmente existem 

experiências exitosas na UC, mas na Paraíba ainda não tem um processo bem 

ordenado para este fim conforme apontou o depoimento coletado: “aqui na Paraíba 

ainda estamos caminhando plantando a semente”. A pesquisa identificou a partir dos 

depoimentos que existe uma atividade sendo desenhada na Unidade de Marketing e 

Comunicação (UMC) que não faz parte das ações da UC-SEBRAE. A gestão do 

conhecimento é ponto sensível no processo de consecução eficaz dos objetivos 

organizacionais, como enfatiza Angeloni (2005). 

 

Quadro 12 – Indicador Disponibilidade 
 

Principio Indicador / Evidências 

 

 

Disponibilidade 

Utilização das TDICs no processo de aprendizagem 

 Implantar projetos virtuais de educação (aprendizagem mediada 
por Tecnologia) 

 Implantar múltiplas formas e processos de aprendizagem que 
favorecem a “aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar” 
 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

 O princípio da disponibilidade, seguramente, é o mais perceptível nas 

organizações que desenvolvem projetos de educação corporativa. A afirmação está 

amparada pelo resultado da pesquisa, onde 90% dos analistas técnicos e 94% dos 

gerentes de unidades e agências regionais reconhecem que a UC-SEBRAE utiliza 

as tecnologias digitais de informação e comunicação no processo de aprendizagem, 

conforme Gráfico 28. 
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Gráfico 28 - A UCSEBRAE Utiliza as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no 
Processo de Aprendizagem 

 

Analistas técnicos Gerentes de unidades e de agências 

regionais 

  

 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

  

 Através de conexão web via portal, estão disponibilizadas as soluções 

educacionais organizadas em trilhas de aprendizagem, para que os colaboradores 

possam planejar, executar e monitorar a sua formação continuada. Na pesquisa 

documental identificamos que algumas soluções já estão no formato mobile como o 

aplicativo referente ao programa de certificação do conhecimento, o Conhecigame. 

Estes dados da pesquisa convergem com a afirmação de Terra (2001) ao explicar 

que o conhecimento nas organizações possam ser acessados, quando isso se faça 

necessário, onde isso se faça necessário e na forma como se faça necessário. 

 

Quadro 13 – Indicador Cidadania 
 

Principio Indicador / Evidência 

 

Cidadania 
 

Contribuição social das práticas de educação corporativa 

 Obter sinergia entre programas educacionais e projetos sociais  

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

 O princípio da cidadania não foi observado de forma sistemática nos 

resultados da pesquisa realizada. Algumas soluções educacionais já trazem em seu 

escopo o conceito de cidadania, postura ética e socialmente responsáveis, mas não 
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impactam frente ao total de ações executadas pela UC-SEBRAE, mesmo com as 

contribuições de Field (2006), Alheit e Krietz (2000) e Péano (1993) apontando para 

uma proposta de construção de processos de educação corporativa que perpassem 

pelos princípios sociais e de cidadania. 

 Nos resultados coletados com os analistas técnicos observa-se claramente 

que há uma incidência alta de pontos de indecisão, 31%, o que reforça a afirmação 

de que as ações de cidadania ainda são incipientes na instituição, de acordo com o 

Gráfico 29, 

 

Gráfico 29 - A UC-SEBRAE Contribui Socialmente Com Suas Práticas de Educação 
Corporativa 

 

 

  

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Quadro 14 – Indicador Parceria 

 
Principio Indicador / Evidências 

 

 
Parceria 

 

Promoção da aprendizagem organizacional, interna e 

externamente 

 Internas: responsabilizar líderes e gestores pelo processo de 
Aprendizagem 

 Externas: estabelecer parcerias com instituições de ensino 
superior 
 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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 A pesquisa apontou que o princípio da parceria na UC-SEBRAE na Paraíba 

ainda encontra-se em fase preliminar de implantação.  

 O Gráfico 30 que apresenta a opinião dos analistas técnicos em relação ao 

principio aponta nível de indecisão em 21%, o que remete a um desconhecimento de 

tal prática na instituição. 

 

Gráfico 30 - A UC-SEBRAE Promove a Aprendizagem Organizacional Interna e 
Externamente 

 

 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 Na pesquisa documental a ação mais expressiva encontrada e que converge 

ao princípio em questão é a pós-graduação, em nível stricto sensu, em 

desenvolvimento territorial ministrado pela Universidade de Valência na Espanha. 

 Pontualmente acontecem parcerias com Instituições de Ensino Superior (IES) 

e com universidades, mas todas elas são de iniciativa direta das unidades meio e 

finalísticas do SEBRAE/PB, não compondo o portfólio da UC-SEBRAE, como 

demonstra o depoimento coletado: “algumas ações aconteceram, mas não passou 

pela UC”. 

 Apesar dos dados expostos no Gráfico12 ter apontado uma considerável 

busca dos colaboradores por capacitações externas à UC-SEBRAE, estas não 

foram ofertadas por instituições de ensino superior. 

 

 

2% 

6% 

19% 

21% 

52% 

0 5 10 15 20 25 30

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Concordo totalmente

Nem discordo, nem concordo

Concordo parcialmente



98 
 

Quadro 15 – Indicador Sustentabilidade 

 
Principio Indicador / Evidências 

 

 
Sustentabilidade 

 

Implementação da gestão voltada para os resultados 

organizacionais 

 Tornar-se um centro de agregação de resultados para o negócio 

 Implantar sistema métrico para avaliar os resultados obtidos 

 Criar mecanismos que favoreçam a auto sustentabilidade 
financeira 
 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

 Ao abordar o princípio da sustentabilidade, foi constatado que algumas 

práticas ainda não estão devidamente presentes na UC-SEBRAE. 

 Comprovou-se que a UC-SEBRAE representa grande contribuição para a 

consecução dos resultados organizacionais, segundo apontado no Gráfico 31, que 

traz índices de concordância superiores a 70%, nas opiniões dos analistas técnicos 

e dos gerentes de unidades e agências regionais. 

 

Gráfico 31 - A UC-SEBRAE Implementa a Gestão Voltada Para os Resultados 
Organizacionais 

 

Analistas técnicos Gerentes de unidades e de agências 

regionais 

  

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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 A grande lacuna apresentada é na implantação do sistema métrico para 

avaliar o tamanho desta contribuição. A prática atual é aplicar avaliação de reação 

após a realização das soluções educacionais, o que não demonstra todo o esforço, 

investimento e retorno promovido pelas práticas de educação empreendedora na 

instituição. 

 Em relação aos mecanismos que favoreçam a auto sustentabilidade 

financeira existe hoje nas diretrizes orçamentárias do SEBRAE/PB a destinação de 

2% a 6% do orçamento para serem alocados no investimento em ações de 

capacitação dos funcionários.  

 O Gráfico 32 apresenta a síntese dos princípios de sucesso de um plano 

estratégico de educação corporativa após a análise realizada no SEBRAE/PB e 

dispostos numa escala de 1 a 5, onde a proximidade de 5 se refere a aderência 

maior do princípio à instituição; próximo a 3 se refere a um estágio intermediário da 

implantação do princípio; e, próximo de 1 se refere ao estágio preliminar da 

implantação. 

 

Gráfico 32 - Posicionamento da UC-SEBRAE em Relação aos Princípios de Sucesso de um 
Plano Estratégico de Educação Corporativa 

 

 

  
 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

 Assim, percebe-se que os princípios competitividade, sustentabilidade e 

disponibilidade estão mais solidificados na UC-SEBRAE, enquanto que os princípios 
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princípios cidadania e parceria ainda se encontram em um estágio inicial. Desta 

forma, se ações não forem implementadas para melhoria desses processos não 

evoluídos, que ancoram a formação do conhecimento, eles podem vir a configura-se 

como fatores impeditivos da inovação, da criação de valor e da eficiência, conforme 

afirmam (DRUCKER, 1999; DAVENPORT; PRUSAK, 2003).  

 

 

6.5 INFLUÊNCIA DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA NA ATUAÇÃO DO 

QUADRO DE ANALISTAS DO SEBRAE/PB 

 

 A pesquisa apresentou resultados satisfatórios em relação à influência que a 

UC-SEBRAE exerce sobre a atuação dos analistas técnicos no SEBRAE/PB. 

 Partindo da premissa que esta influência é positiva, confrontamos com 

questões especificas dispostas nos questionários para os analistas técnicos e nos 

depoimentos dos gerentes de unidades e agências regionais. Para Meister (1999), 

as universidades corporativas tem a responsabilidade de compreender as 

necessidades de formação de seus clientes internos ou externos e satisfaze-las. 

Elas determinaram seu próprio mercado, alcance e seu papel dentro e fora da 

organização. 

 Inicialmente, os dados apontaram para um alto índice de satisfação dos 

analistas técnicos em participarem das ações promovidas pela UC-SEBRAE. A 

pesquisa retornou que 98% participam das práticas de formação continuada com 

satisfação, conforme Gráfico 33. 
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Gráfico 33 – Participação nas Práticas de Formação Continuada com Satisfação 
 

 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 Em relação aos conteúdos expostos nas práticas de educação corporativa 

ofertadas pela UC-SEBRAE e a sua aplicabilidade, 60% dos analistas técnicos 

acreditam que tais práticas cumprem satisfatoriamente o seu papel, de acordo com o 

Gráfico 34. 

 

Gráfico 34 – Disponibilidade de Conteúdo Aplicável e na Profundidade Adequada Pelas 
Práticas de Formação Continuada 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 Contudo, podemos destacar dos depoimentos dos gerentes de unidades e 

agências regionais críticas em relação a qualidade dos conteúdos expostos e a sua 
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possível aplicação: para o Gerente 1 “são cursos que não trazem conhecimentos 

mais aprofundados” e para o Gerente 2, “há falta de conteúdo para algumas áreas 

específicas como contabilidade”. 

 

 Por acreditarem que as práticas de formação continuada da UC-SEBRAE 

contribuem positivamente, a totalidade dos analistas técnicos manifestou intenção 

de recomendar tais práticas para outros analistas, conforme Gráfico 35. 

 

Gráfico 35 - Intenção de Recomendar as Práticas de Formação Continuada da UC-SEBRAE 
 

 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2016).  

 

 Quando questionados se a UC-SEBRAE tem influência significativa na 

atuação profissional, 63% dos analistas técnicos apontaram que sofrem algum tipo 

de influência, de acordo com o Gráfico 36.  
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Gráfico 36 - Influência da UC-SEBRAE na Atuação Profissional dos Analistas Técnicos 
  

 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

  

 

 No relato dos gerentes de unidades e de agências regionais, ficam evidentes 

as contribuições da UC-SEBRAE para a atuação dos analistas técnicos que 

compõem as equipes. Pode-se destacar dos depoimentos: 

 
Tem influenciado na formação do dia a dia da instituição;  
 
Ela tem contribuído de forma significativa na formação dos 
colaboradores, seja na melhor gestão de projetos, no atendimento 
empresarial como também nos processos administrativos; 
 
Na percepção e disponibilização de capacitações que são 
necessárias para o atingimento dos objetivos da empresa;  
 
A UC Sebrae tem contribuído, positivamente, para a atuação dos 
analistas do SEBRAE/PB, sobretudo no que concerne ao maior 
alinhamento das atividades cotidianas aos objetivos organizacionais; 
 
Deixando-os mais qualificados nas ações inerentes às suas funções; 
 
A prática oferecida para o aperfeiçoamento da equipe tem favorecido 
uma visão mais globalizada do empreendedorismo e de novas 
formas de abordagem voltada para as MPES; 
 
Tem melhorado a informação é a capacidade de análise. 

  

 Apesar do alto índice de concordância sobre a influência que UC-SEBRAE 

exerce sobre a atuação profissional dos analistas técnicos do SEBRAE/PB, a análise 

apresentou 19% de discordância, e ainda, 15% de indecisão, de acordo com o 
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exposto no Gráfico 37. Estes dados sinalizam para possíveis fatores restritivos não 

contemplados pela UC-SEBRAE no atendimento das necessidades dos analistas 

técnicos para atuarem profissionalmente. 

 

Gráfico 37 - Fatores Restritivos Gerados Pela UC-SEBRAE 
 

 

  
 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 A pesquisa revelou ainda o que mudou na postura profissional promovida pela 

UC-SEBRAE sob a ótica dos analistas técnicos. Os fatores mais significativos foram 

a ampliação da atuação proativa pondo em prática o conhecimento adquirido 32%, e 

melhoria na gestão do projeto que é responsável 22%, segundo o Gráfico 38. Os 

dados revelam que os analistas técnicos valorizam o efeito mais imediato da 

aplicação das práticas de educação corporativa, que é a rapidez na transformação 

da teoria em prática. Com isso, conseguem dar respostas mais ágeis aos gerentes 

ao qual são subordinados. 
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Gráfico 38 - Mudança na Postura Profissional Promovida Pela UC-SEBRAE –  
Percepção dos Analistas 

 

 

  
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 Na perspectiva gerencial, a análise dos dados apontou que melhoria na 

gestão do projeto que é responsável teve o maior número de menções, 23%, 

seguido, contribuição no atingimento das metas pactuadas, com 18%, de acordo 

com o Gráfico 39. Esta visão privilegia a valorização do gerente pelas atividades 

operacionais impostas ao analista técnico do SEBRAE/PB, conforme o pensamento 

de Porter (1989), que define como um dos papeis da gerência articular a conexão e 

execução das principais atividades de desenvolvimento da organização, podendo 

ser atividades primárias ou operacionais. 

 Outro fator foi apontado pelos gerentes, a contribuição na formulação de 

novas propostas para atuação da área, com 18%, simboliza claramente o desejo 

gerencial em ter analistas técnicos na equipe que sejam vetores de mudanças que 

resultem em inovação para os processos da área. 
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Gráfico 39 - Mudança na Postura Profissional Promovida Pela UC-SEBRAE –  
Percepção Gerencial 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 As mudanças apresentadas na pesquisa se configuram como benefícios 

gerados a partir da atuação da UC-SEBRAE no ambiente organizacional, como 

define Angeloni (2003, p. 1) “O ambiente organizacional exerce grande influência 

nas atitudes e nas ações dos indivíduos nele inseridos”. 

 De fato, os fatores definidos em ambas as percepções são representativos e 

estratégicos na postura dos analistas técnicos, para que assim haja a contribuição 

na promoção da competitividade organizacional, como expõe Eboli (1999) que para 

desenvolver esse novo perfil as empresas devem implantar sistemas educacionais 

que tenha como foco o desenvolvimento de atitudes, posturas e habilidades. 

 Os analistas técnicos apontaram outros benefícios percebidos por meio da 

aplicação das práticas de formação continuada. A contribuição na aprendizagem de 

novos conhecimentos foi o fator mais apontado, 54%, e contribuição para atingir os 

objetivos organizacionais, 17%, conforme Gráfico 40. 
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Gráfico 40 – Benefícios Gerados Pela UC-SEBRAE  

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 Diante do exposto, as contribuições presentes na análise dos questionários 

dos analistas técnicos e nos depoimentos colhidos junto aos gerentes de unidades e 

de agências regionais, ratificam que há forte influência da UC-SEBRAE na atuação 

do quadro de analistas do SEBRAE/PB. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Desde meados dos anos 1990 que as organizações se dedicam a implantar 

sistemas que possam promover a educação corporativa a partir da criação de 

espaços que reúnam o dinamismo na geração de conhecimento, o olhar da 

formação continuada e a contribuição para os resultados organizacionais. 

 A ruptura no paradigma dos processos tradicionais de treinamento 

organizacional amplamente difundido por Eboli (2004) demonstram claramente a 

mudança na concepção dos processos educacionais na organização, onde devem 

objetivar o desenvolvimento de competências críticas, com foco na aprendizagem 

organizacional, atenderem tanto internamente quanto externamente seus 

stakeholders, de forma real e virtual, e buscando o aumento da competitividade 

como resultado. 

 Assim, a pesquisa ancorada em vasta literatura sobre aprendizagem 

organizacional, conhecimento, formação continuada, educação corporativa e 

universidade corporativa contribuíram para promover o entendimento deste 

fenômeno que ocorre mais intensamente nas últimas duas décadas, que é a 

ascensão de processos educacionais para a formação continuada dos 

colaboradores da organização. 

 A pesquisa documental realizada no arcabouço do ambiente institucional 

promoveu o acesso a informações que permitiram compreender o funcionamento 

deste importante instrumento facilitador dos processos de formação continuada dos 

colaboradores da organização, que é a Universidade Corporativa do SEBRAE. 

 As pesquisas conduzidas junto ao universo definido conduziram as análises 

considerando várias percepções o que permite que seja traçado um panorama fiel e 

próximo da realidade da importância que reside às iniciativas organizacionais 

voltadas para a valorização do conhecimento e para a educação corporativa. 

 As discordâncias apresentadas, principalmente, em relação à qualidade dos 

conteúdos trabalhados pela UC-SEBRAE mencionadas pelos gerentes de unidades 

e agências regionais, e, em relação à satisfação das necessidades de formação 

continuada pelas soluções ofertadas pela UC-SEBRAE expostas pelos analistas 

técnicos, funcionam como o contraponto para que a excelência seja perseguida nos 

processos que envolvem a formação continuada e a implantação de projetos bem 

sucedidos de educação corporativa. Ambas as discordâncias se relacionam e 
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podem ser satisfeitas com a revisão do portfólio das ofertas de soluções, com a 

adequação dos conteúdos às necessidades de capacitação dos analistas e das 

áreas que estão alocados, e pela captação e formalização de parcerias com centros 

educacionais e instituições de ensino superior que ofertem programas que possam 

ser incorporados pela UC-SEBRAE. 

 Os fatores restritivos apontados como o tempo disponível para participar das 

ações de formação continuada e o local de realização das práticas ofertadas 

presencialmente pela UC-SEBRAE, bem como, a fragilidade no relacionamento com 

a chefia imediata, servem para que medidas de gestão sejam propostas para a 

correção de pontos fora da curva que se apresentam em iniciativas de implantação 

de projetos de educação corporativa em instituições da magnitude do SEBRAE/PB. 

Criar mecanismos para reconhecer a carga horária de participação do colaborador 

nas práticas de formação continuada ofertadas pela UC-SEBRAE como hora 

trabalhada pode facilitar o acesso e estimular a participação de um número maior de 

colaboradores. Aproximar as ações de formação continuada dos analistas que estão 

fora dos grandes centros, é outra ação que pode impactar positivamente nos 

resultados da UC-SEBRAE. Seguir o disposto no regulamento de gestão de pessoas 

e responsabilizar os gerentes pelo acompanhamento do desenvolvimento dos 

analistas de sua equipe pode contribuir diretamente com o processo de formação 

continuada e com o desempenho organizacional. 

 Em relação aos princípios norteadores deste processo de pesquisa, conclui-

se que o caminho está traçado, mas muitos passos precisam ser dados rumo à 

concepção ideal de prática de educação corporativa. Percebe-se claramente que a 

UC-SEBRAE esta posicionada em estágios diferentes nos sete princípios 

observados. Os princípios da competitividade, sustentabilidade e disponibilidade 

estão mais presentes nas práticas da UC-SEBRAE do que os princípios da 

perpetuidade e conectividade, que se encontram num estágio intermediário na 

aplicação. Os princípios da cidadania e parceria ainda se encontram em um estágio 

inicial, demandando um esforço maior da organização para implementa-los na UC-

SEBRAE. 

 O ponto mais crítico exposto pela pesquisa é a falta de uma estrutura formal – 

física, de pessoal e orçamentária - onde a UC-SEBRAE possa ser reconhecida 

como um centro de formação continuada da instituição na Paraíba. Certamente a 

ausência desta estrutura dificulta a implantação de uma cultura voltada para a 
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criação, gestão e compartilhamento do conhecimento na organização. Limita, 

inclusive, as propostas de uma atuação mais proativa e qualitativamente mais viável 

para a formação continuada no SEBRAE/PB. Assim, a formalização deste espaço4 é 

a ação mais preeminente que o processo de construção de uma política de 

educação corporativa de sucesso requer.  

 Contudo, e com base no que foi exposto, podemos afirmar que a UC-

SEBRAE exerce influência significativa na atuação do quadro de analistas técnicos 

do SEBRAE/PB. Tal afirmação encontra respaldo nas observações junto aos 

analistas técnicos, junto aos gerentes de unidades e de agências regionais e junto à 

gestão local da UC-SEBRAE. O que falta são mecanismos eficazes para avaliar e 

mensurar o impacto da UC-SEBRAE para os resultados organizacionais. A adoção 

de métodos de avaliação de impacto pode dizimar esta lacuna e contribuir para o 

conhecimento da real contribuição da UC-SEBRAE para os resultados da 

organização. 

 O conjunto composto pelos elementos acima expostos e que orientou a 

pesquisa realizada, serviu para validar o objetivo geral proposto de analisar as 

contribuições da universidade corporativa na promoção da formação continuada dos 

colaboradores do quadro de analistas do SEBRAE-PB à luz dos princípios de 

sucesso propostos por Eboli. O resultado é inúmeras evidências que, de fato, a UC-

SEBRAE se posiciona com um instrumento eficaz a serviço da formação continuada 

no ambiente institucional do SEBRAE/PB. A participação por parte dos analistas 

técnicos registrada, a satisfação exposta em relação à participação nas práticas, a 

alta intenção em recomendar as práticas a outros colegas, a mudança na postura 

profissional apontada pelos analistas técnicos e atestada pelos gerentes de 

unidades e agências regionais, os benefícios gerados apresentados, a contribuição 

para a gestão dos processos da área de atuação e o grau de formação destes 

colaboradores são fatores que conduzem a este entendimento. 

 No processo de realização desta pesquisa poucos estudos que aproveitavam 

a oportunidade de confrontar a prática de educação corporativa nas organizações 

com os princípios de sucesso de um plano estratégico de educação corporativa 

propostos por Eboli foram encontrados, comprovando a contribuição significativa 

                                                           
4 Estrutura formal: física, de pessoal e orçamentária. 
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desta iniciativa para a área e motivando o surgimento de novas construções a partir 

daqui. 
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APÊNDICE A – CERTIDÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - QUESTIONÁRIO 

 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 

Universidade Corporativa: uma análise das práticas de formação continuada 

dos colaboradores do SEBRAE-PB 
 
Prezado(a) colaborador(a),  

 
Leia com atenção antes de responder o questionário.  
 

• Este questionário é um dos instrumentos de pesquisa de uma dissertação de 
mestrado, a qual tem como objetivo geral analisar as contribuições da Universidade 
Corporativa para a formação continuada dos colaboradores do quadro de analistas 

do SEBRAE-PB à luz dos princípios de sucesso proposto por Eboli;  
• Você foi selecionado por exercer a função de analista técnico do SEBRAE-PB;  
• Por favor, responda todas as questões do questionário, sem pu lar nenhuma;  

• Seja o mais honesto possível nas suas respostas. Escolha a opção que mais se 
aproxima da realidade;  
• Ao responder e enviar, você estará concordando que as informações prestadas 

sejam utilizadas na pesquisa, que poderá ser publicada em diversos meios 
científicos;  
• O questionário está dividido em três partes. O tempo estimado para respondê-lo é 

de 15 minutos.  
Desde já agradeço a presteza em responder as questões, pois serão muito 
importantes para a pesquisa.  
 

Cordialmente,  
 
Luciano de Holanda de Souza (lucianoholandas@gmail.com)  

Mestrando MPGOA/UFPB  
 
Profa. Dra. Rita de Cássia de Faria Pereira (Orientadora)  

Profa. Dra. Adriana Valéria Santos Diniz (Co-orientadora)  
 
Comitê de Ética em Pesquisa:  

End: Centro de Ciências Sociais de Saúde – 1º andar / Campus I/ Cidade 
Universitária - CEP: 58051-900 .João Pessoa-PB  

Fone: 83 3216 7791 Fax: 83 3216 7791 E-mail: eticasscufpb@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eticasscufpb@hotmail.com
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Pesquisa: Universidade Corporativa SEBRAE 
 

PRAZO PARA RESPOSTA: 11 DE NOVEMBRO DE 2016  
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
Prezado (a) Senhor (a)  
 

Esta pesquisa é sobre. UNIVERSIDADE CORPORATIVA: UMA ANÁLISE 
DAS PRÁTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS COLABORADORES 
DO SEBRAE/PB e está sendo desenvolvida pelo pesquisador LUCIANO DE 

HOLANDA DE SOUZA aluno do Curso Mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Gestão nas Organizações Aprendentes da Universidade 
Federal da Paraíba, sob a orientação da Profa. Orientadora Dra. Rita de 

Cássia de Faria Pereira e da Profa. Co-orientadora Dra. Adriana Valéria 
Santos Diniz. O objetivo primário do estudo é analisar a universidade 
corporativa como prática de formação continuada dos colaboradores do 

quadro de analistas do SEBRAE/PB. Como objetivos secundários pretende: 
mapear a atuação da Universidade Corporativa SEBRAE no Estado da 
Paraíba; caracterizar os colaboradores do quadro de analistas do 

SEBRAE/PB, enfatizando a formação adquirida por meio das práticas de 
educação corporativa; identificar as práticas de educação corporativa no 
SEBRAE/PB, de acordo com os princípios de Eboli (2004); indagar como a 

Universidade Corporativa tem influenciado a atuação do quadro de analistas 
do SEBRAE/PB. A finalidade deste trabalho é contribuir com o conhecimento 
acerca da colaboração da Universidade Corporativa como prática de 

formação continuada dos analistas técnicos do SEBRAE/PB e seus 
benefícios ocorrerão após a investigação, em que se obterá a real 
compreensão de tal realidade.  

Solicitamos a sua colaboração para responder ao instrumento que lhe foi 
solicitado (questionário ou entrevista), como também sua autorização para 
apresentar os resultados deste estudo em eventos acadêmicos científicos e 

publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu 
nome será mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa não oferece 
riscos, previsíveis, para a sua saúde. Esclarecemos que sua participação no 

estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer 
as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 
pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer 

momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. Os pesquisadores 
estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 
necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

 
PRAZO PARA RESPOSTA: 11 DE NOVEMBRO DE 2016  
 

Declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu consentimento para 

participar da pesquisa e para publicação dos resultados. * 

 Aceito 
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Parte 1 - Fatores que motivam e dificultam a sua formação continuada no SEBRAE-PB 
 
 
Marque as quatro práticas que você acredita serem mais eficientes para a promoção de sua 
formação continuada. *Obrigatória 

 Capacitação presencial 

  Capacitação semipresencial 

  Capacitação a distância  

 Participação em feiras  

 Participação em congressos / workshop 

 Participação em encontros setoriais 

 Participação em missões técnicas 

 Participação em palestras 

 Participação em oficinas 

 Outros:  

 
 
Considerando o período de 2013 a 2015, indique quantas vezes você usou as práticas para 
a promoção de sua formação continuada ofertadas pela UC-SEBRAE. *Obrigatória 
 

 
0 1-3 4-6 Mais de 6 

Capacitação 
presencial.     

Capacitação 
semipresencial     

Capacitação a 
distância     

Participação em 
feiras     

Participação em 
congressos / 
workshop 

    

Participação em 
encontros setoriais.     

Participação em 
missões técnicas     

Participação em 
palestras     

Participação em 
oficinas     
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0 1-3 4-6 Mais de 6 

Outros 
    

Considerando o período de 2013 a 2015, indique quantas vezes você usou as práticas para 
a promoção de sua formação continuada ofertadas por outras instituições. *Obrigatória 
 

 
0 1-3 4-6 Mais de 6 

Capacitação 
presencial.     

Capacitação 
semipresencial     

Capacitação a 
distância     

Participação em 
feiras     

Participação em 
congressos / 
workshop 

    

Participação em 
encontros setoriais.     

Participação em 
missões técnicas     

Participação em 
palestras     

Participação em 
oficinas     

Outros 
    

 
 
Marque a alternativa que mais se aplica, de acordo com a sua percepção. *Obrigatória 
 

 
 
 

Discordo 
totalmente 
 
1 

 
 
 
 2 

 
 
 
 3 

 
 
 
4 

Concordo 
totalmente 
 
 5 

 

Sou 
estimulado 
pela chefia 
imediata a 
participar das 
ações de 
formação 
continuada 

     

 

O PADI facilita 
a minha 
participação 
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Discordo 
totalmente 
 
1 

 
 
 
 2 

 
 
 
 3 

 
 
 
4 

Concordo 
totalmente 
 
 5 

 

nas ações de 
formação 
continuada 

Participo das 
ações de 
formação 
continuada 
principalmente 
para o alcance 
dos objetivos 
do meu 
trabalho 

     

 

Participo das 
ações de 
formação 
continuada 
principalmente 
para o alcance 
dos meus 
objetivos 
pessoais 

     

 

Participo das 
ações de 
formação 
continuada 
com satisfação 

     

 

Participo das 
ações de 
formação 
continuada por 
imposição ou 
exigência do 
meu setor de 
trabalho 

     

 

Acredito que a 
UC-SEBRAE 
tem influência 
significativa na 
minha 
formação 
continuada 

     

 

A oferta de 
soluções 
educacionais 
pela UC-
SEBRAE 
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Discordo 
totalmente 
 
1 

 
 
 
 2 

 
 
 
 3 

 
 
 
4 

Concordo 
totalmente 
 
 5 

 

satisfaz a 
minha 
necessidade 
de formação 
continuada 

Acredito que a 
UC-SEBRAE 
tem influência 
significativa na 
minha atuação 
profissional 

     

 
 
Na sua opinião, qual o principal benefício gerado pela Universidade Corporativa? 
*Obrigatória 
 

 Formação para as rotinas inerentes a minha função no SEBRAE  

 Contribuição para o enriquecimento do meu currículo 

 Contribuição para a minha progressão de carreira 

 Formação do quadro de colaboradores externos à instituição 

 Contribuição para o atingimento dos objetivos organizacionais 

 Cumprimento das metas de desempenho individuais (PADI) 

 Gera a oportunidade de participação em eventos 

 Promoção do acesso aos grandes centros de ensino 

 Nenhum  

 
 
Na sua opinião, qual o principal fator restritivo gerado pela Universidade Corporativa? 
*Obrigatória 
 

 Formação apenas para as rotinas inerentes a minha função no SEBRAE  

 Pouca contribuição para o enriquecimento do meu currículo 

 Não contribui para a minha progressão de carreira 

 Formação do quadro de colaboradores externos à instituição 

 Não contribui para o atingimento dos objetivos organizacionais 

 Não contribui para o cumprimento das metas de desempenho individuais (PADI) 
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 Não cria oportunidade de participação em eventos 

 Não promove o acesso aos grandes centros de ensino  

  Não atende as minhas necessidades de aprendizagem de novos conhecimento  

 Nenhum  

 
 
Na sua opinião, aponte os dois fatores que mudaram na sua postura profissional após a 
participação de ações promovidas pela Universidade Corporativa? *Obrigatória 
 

 Diminuição no índice de retrabalho das atividades operacionais da área 

 Melhoria na gestão do projeto sob sua responsabilidade 

 Maior observância no cumprimento dos prazos dos processos sob a sua 
responsabilidade 

 Contribuição no atingimento das metas pactuadas 

 Ampliação da motivação em participar de novas ações de formação continuada 

 Contribuição na formulação de novas propostas para a atuação da área 

 Melhoria na geração de receitas para projetos da área 

 Ampliação da atuação proativa pondo em prática o conhecimento adquirido  

 Contribuição para o atingimento dos objetivos organizacionais 

 Outro. Especifique __________________________________________  

 
 
 
Parte 2 - Indicadores de qualidade da UC-SEBRAE. 
 
 
Indique a sua opinião a respeito das afirmações a seguir sobre a Universidade Corporativa 
do SEBRAE. 
 
Marque a alternativa que mais se aplica, de acordo com a sua percepção. *Obrigatória 
 

 

Discordo 
totalmente 
 
1 

 
 
 
 2 

 
 
 
 3 

 
 
 
4 

Concordo 
totalmente 
 
 5 

Implanta 
programas de 
formação 
alinhados à 
estratégia 
organizacional 
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Discordo 
totalmente 
 
1 

 
 
 
 2 

 
 
 
 3 

 
 
 
4 

Concordo 
totalmente 
 
 5 

Dissemina a 
cultura 
organizacional 
e a gestão do 
processo de 
aprendizagem 

     

Implementa a 
educação 
inclusiva e a 
gestão do 
conhecimento 

     

Utiliza as 
Tecnologias 
Digitais de 
Informação e 
Comunicação 
no processo de 
aprendizagem 

     

Contribui 
socialmente 
com suas 
práticas de 
educação 
corporativa  

     

Promove a 
aprendizagem 
organizacional 
interna e 
externamente 

     

Implementa a 
gestão voltada 
para os 
resultados 
organizacionais 

     

 
 
 
Parte 3 - Perfil Social do analista técnico do SEBRAE-PB 
 
 
Gênero*Obrigatória 

 Feminino  

 Masculino  
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Idade *Obrigatória 

 entre 18 e 29 anos  

 entre 30 e 39 anos  

 entre 40 e 49 anos  

 50 anos ou mais.  

Área e Curso de Formação Superior *Obrigatória 

  CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA. Especifique____________________________ 

  CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. Especifique____________________________ 

  ENGENHARIAS. Especifique____________________________ 

  CIÊNCIAS DA SAÚDE. Especifique____________________________ 

  CIÊNCIAS AGRÁRIAS. Especifique____________________________ 

  CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS. Especifique____________________________ 

  CIÊNCIAS HUMANAS. Especifique____________________________ 

  LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES. Especifique____________________________ 

  MULTIDISCIPLINAR. Especifique____________________________ 

 
Há quantos anos você concluiu o seu curso de nível superior (graduação)? No caso de mais 
de uma graduação, considere a mais recente. 
*Obrigatória 
 

 entre 0 e 6 anos  

 entre 7 e 13 anos  

 entre 14 e 20 anos  

 acima de 20 anos  

 
Nível de Pós-graduação *Obrigatória 

 Nenhuma  

 Especialização  

 Mestrado  

 Doutorado  

 
Espaço ocupacional *Obrigatória 
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 Analista técnico I. Step_______________ 

  Analista técnico II. Step_______________ 

  Analista técnico III. Step_______________ 

 
 
Tempo de trabalho na instituição *Obrigatória 
 

 entre 0 e 6 anos  

 entre 7 e 13 anos  

 entre 14 e 20 anos  

 acima de 20 anos 

 

Lotação *Obrigatória 
 

 Agência Regional de João Pessoa  

 Agência Regional de João Pessoa (Sul) 

 Agência Regional de Guarabira 

  Agência Regional de Araruna 

 Agência Regional de Campina Grande  

 Agência Regional de Monteiro 

 Agência Regional de Patos 

  Agência Regional de Itaporanga 

 Agência Regional de Pombal  

 Agência Regional de Sousa 

 Agência Regional de Cajazeiras 

  Unidades (Sede 
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APÊNDICE C – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – ROTEIRO DE 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A GESTORA DA UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA SEBRAE - PB 

 

PRINCÍPIO COMPETITIVIDADE 

 

1- Na sua opinião existe o comprometimento e o envolvimento da alta cúpula no 

processo de educação corporativa? 

2 – De que forma o modelo de gestão de pessoas do SEBRAE está alinhado às 

estratégias institucionais?  

3 - Encontra-se implantado um modelo de gestão de pessoas por competências? 

Como se apresenta este modelo? 

4 – Os programas educacionais da UC foram concebidos alinhados às estratégias 

do negócio?  

 

 

PRINCÍPIO PERPETUIDADE 

 

5 - De que forma a UC-SEBRAE pode ser um veículo de disseminação da cultura 

empresarial? 

6 – Qual o papel dos líderes e gestores no processo de aprendizagem? 

 

 

PRINCÍPIO CONECTIVIDADE  

 

7 - De que forma a UC-SEBRAE trata a educação “inclusiva”, contemplando público 

interno e externo? 

8 -  A UC-SEBRAE implanta modelo de gestão do conhecimento? Explique como 

ocorre este processo. 
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PRINCÍPIO DISPONIBILIDADE 

 

9 - A UC-SEBRAE implanta projetos virtuais de educação (aprendizagem mediada 

por tecnologia)? 

10 - Como a UC-SEBRAE implanta múltiplas formas e processos de aprendizagem 

que favorecem a “aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar”? 

 

 

PRINCÍPIO CIDADANIA 

 

11 - Existe sinergia entre programas educacionais e projetos sociais? Explique como 

ocorre este processo. 

PRINCÍPIO PARCERIA 

12 - Internas: responsabilizar líderes e gestores pelo processo de Aprendizagem (ver 

questão 6) 

13 - Externas: A UC-SEBRAE estabelece parcerias com instituições de ensino 

superior? Explique a finalidade destas parcerias. 

 

 

PRINCÍPIO SUSTENTABILIDADE 

 

14 - Na sua opinião, a UC-SEBRAE se configura como um centro de agregação de 

resultados para o negócio? 

15 - Como são avaliados os resultados obtidos? 

16 – Como é a questão da autosustentabilidade financeira na UC-SEBRAE? Quais 

os mecanismos existentes? 

 

 

ÓTICA DO GESTOR 

 

17 – Na sua ótica de gestora da UC-SEBRAE, quais os fatores que favorecem e/ou 

dificultam a participação dos colaboradores nas soluções educacionais? 

18 - Como a UC-SEBRAE tem influenciado a atuação dos analistas do SEBRAE-

PB? 
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19 – A UC-SEBRAE supre todas as necessidades de formação continuada dos 

analistas do SEBRAE? 

20 – Quais os principais benefícios gerados pela UC-SEBRAE para os analistas do 

SEBRAE/PB? 

21 – Quais os principais fatores restritivos gerados pela UC-SEBRAE para os 

analistas do SEBRAE/PB? 

 
 


