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RESUMO 

 

Este trabalho analisou a gestão de pessoas, do ponto de vista estratégico, observando a 

influência da Educação Corporativa, aplicada pela UNICORREIOS, no 

desenvolvimento da carreira profissional dos empregados da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos - ECT. O estudo se baseou no referencial teórico de Gestão de 

Pessoas, utilizando como ancora avaliativa o sistema de administração de carreiras 

proposto por Dutra (1996). Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva, do tipo 

estudo de caso, com uma abordagem de análise quantitativa e qualitativa. O estudo foi 

realizado na Diretoria Regional do Rio Grande do Norte e foi composto por 332 

sujeitos, divididos em 3 grupos (Gestores, Facilitadores e Empregados).  Os dados 

primários foram colhidos através de entrevistas semiestruturadas com os grupos de 

gestores e facilitadores, além da utilização de questionário, com escala Likert, aplicado 

junto ao grupo de empregados. A abordagem de análise dos dados qualitativos foi 

realizada através da análise documental e da análise de conteúdo (BARDIN, 2011), 

enquanto que o tratamento dos dados quantitativos foi realizado por meio de estatística 

descritiva, com a utilização o coeficiente de correlação de Spearman. A pesquisa 

identificou haver uma forte integração entre o Sistema de Educação Corporativa e os 

objetivos estratégicos da ECT. Os resultados demostram existir uma influência 

moderada entre a Educação Corporativa oferecida pela UNICORREIOS e o 

desenvolvimento da carreira profissional, principalmente no que tange as variáveis 

impulso no desenvolvimento e frequência na participação dos empregados. Os 

indicadores ainda sugerem uma relação forte entre as variáveis, acúmulo de capital de 

carreira e a percepção de recompensas. Porém verificou-se que, do ponto de vista dos 

empregados, a relação entre sua participação no Sistema de Educação Corporativa e a 

possibilidade de recompensas advindas dessa participação, mesmo que exitosa, não é 

totalmente clara. 

  

Palavras-chave: Educação Corporativa, Universidade Corporativa, UNICORREIOS e 

Desenvolvimento da Carreira Profissional. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This work analyzed the management of people, from a strategic point of view, 

observing the influence of Corporate Education, applied by UNICORREIOS, in the 

development of the professional career of the employees of the Brazilian Postal and 

Telegraph Company - ECT. The study was based on the theoretical reference of People 

Management, using as evaluation anchor the system of career management proposed by 

Dutra (1996). This is a descriptive, case-study-type research with a quantitative and 

qualitative analysis approach. The study was conducted at the Regional Board of Rio 

Grande do Norte and was composed of 332 subjects, divided into 3 groups (Managers, 

Facilitators and Employees). The primary data were collected through semi-structured 

interviews with the groups of managers and facilitators, as well as the use of a 

questionnaire with a Likert scale applied to the group of employees. The qualitative data 

analysis approach was performed through documentary analysis and content analysis 

(BARDIN, 2011), while the treatment of quantitative data was performed using 

descriptive statistics, using the Spearman correlation coefficient. The research identified 

a strong integration between the Corporate Education System and the strategic 

objectives of ECT. The results show that there is a moderate influence between the 

Corporate Education offered by UNICORREIOS and the development of the 

professional career, especially regarding the variables development momentum and 

frequency of employee participation. The indicators still suggest a strong relationship 

between the variables, accumulation of career capital and the perception of rewards. 

However, it was verified that, from the employees' point of view, the relationship 

between their participation in the Corporate Education System and the possibility of 

rewards arising from this participation, even if successful, is not totally clear. 

 

Keywords: Corporate Education, Corporate University, UNICORREIOS and 

Professional Career Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Com os atuais níveis de globalização e de competição entre Organizações, 

sejam elas em nível regional, nacional ou internacional, a procura por novas 

possibilidades de gestão de Recursos Humanos vem sendo uma iniciativa constante 

nessas últimas décadas. Pode-se ter em mente que essa procura segue os temas que 

albergam o desenvolvimento de competências individuais e a educação em âmbito 

corporativo. Deve-se destacar que as alterações do ambiente corporativo, 

fomentadas pelos avanços nos campos da ciência, da tecnologia e das engenharias, 

bem como nas demais áreas do conhecimento, podem ser utilizadas como 

parâmetros que justificariam o interesse por parte das Corporações, quando da 

procura por uma vantagem competitiva.   

 Atualmente, os investimentos em recursos que possam compelir um 

aumento de competitividade, através de um diferencial estratégico ou de mercado, 

estão sendo encarados como uma real chance de transformação organizacional. É 

nesse contexto que a valorização da inteligência humana e do conhecimento, 

quando voltadas para o processo produtivo, vem ganhando destaque. Com o avanço 

tecnológico experimentado atualmente pelo mercado, a vertente do trabalho 

rotineiro, mecanicista, tem perdido espaço para atividades onde é observada, cada 

vez mais, uma elevação do nível de conteúdo, de conhecimento e de informação. 

Permutando o foco, que antes era no controle dos processos, para um melhor 

controle dos resultados, isso quando a atividade realizada é pautada por um olhar 

gerencial. Essa mudança retirou do trabalhador a caricatura de um operário que 

atuava dentro do processo produtivo, puramente em segundo plano, para colocá-lo 

como protagonista dos resultados da produção (OLIVEIRA, 1998; CASTELLS, 

2002; LACOMB, 2005; HAVEY, 2007; ARAÚJO 2011). 

 As alterações observadas, desde então, evidenciaram um novo relevo 

histórico, que destaca como estratégia a aplicação de recursos em capacitação de 

pessoal, indo de encontro aos tradicionais modelos de RH, dando assim mais 

dinamismo aos setores responsáveis pela gestão de pessoas, em detrimento aos 

conhecidos Departamentos de Pessoal. Esses modelos de gestão, que tinham 

amparo na Escola da Administração Científica (TAYLOR, 1982)
1
, identificavam as 

                                                 
1
 Frederick Winslow Taylor foi um engenheiro norte-americano que introduziu o conceito da 

chamada Administração Científica, revolucionando todo o sistema produtivo no começo do século 

XX.  
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pessoas e os respectivos investimentos a elas ligados, como custos que deveriam ser 

compensados. Era pautando-se nesses pensamentos que empresas utilizavam, como 

forma de provisão e controle, simplesmente o cargo para orientar a relação 

trabalhista, inseparável, entre a empresa e seus respectivos empregados (DUTRA 

ET AL., 2006; ARAÚJO 2011). 

Com a valoração do conhecimento ligado à produção, as empresas passaram 

a identificar novas formas de orientar as relações de trabalho, buscando enaltecer o 

desempenho humano como uma fonte geradora de receitas confiável e, desta forma, 

adotaram meios alternativos de acompanhamento desse mesmo desempenho, 

através da mensuração de metas, resultados. A multifuncionalidade do trabalhador 

ganha destaque nesse contexto, sobrepondo-se às atividades pré-programadas e 

robotizadas, características observadas em Organizações onde os cargos estão 

ligados a atividades rígidas e limites definidos de forma antecipada (ARAÚJO 

2011). 

 Dentro desse novo modelo de gestão de pessoas, pode-se verificar que 

surgiram ocupações, mais especificamente ligadas ao setor de serviços, onde essas 

atividades, muitas vezes, não necessitam de uma estrutura fixa para que sejam 

realizadas. Essa afirmação baseia-se no, também atual, nível de informatização e 

tecnologia dessas organizações. Tal situação permite que algumas atividades, 

anteriormente restritas a locais pré-definidos, possam ser realizadas de forma mais 

customizada, devido ao avanço de ferramentas como: computadores, celulares e 

internet. São essas novas tecnologias que atualmente norteiam o ciclo fomentador 

da procura por pessoas cada vez mais capacitadas e competentes nas atividades que 

se propõem a realizar. 

 Com a aceleração da dinâmica organizacional por conhecimento, as 

exigências por uma gestão de pessoas mais alinhada com essas novas tecnologias 

fez crescer a necessidade de atuar com uma abordagem mais agressiva, no sentido 

de buscar a capacitação no momento em que possibilidades tecnológicas também 

avançavam. Foi nesse contexto que as Instituições Públicas, provocadas pela 

sociedade que buscava a melhoria do serviço público e também pelo aumento da 

concorrência com o setor privado em vários segmentos, no âmbito de suas 

respectivas atuações, buscaram promover o interesse por novas formas que 

estimulassem o crescimento da qualidade de seus respectivos serviços. Essa busca 

contribuiu para o fortalecimento das funções de coordenação, regulação e 
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fiscalização dentro das próprias Instituições. Assim, as atividades que melhorariam 

o arquétipo intelectual do trabalhador público mostraram-se prioritárias ao 

desenvolvimento das próprias Organizações. Foi desta forma que, conforme 

evidenciado em relatório publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-

IPEA (BATISTA, QUANDT, PACHECO E TERRA, 2005) a Administração 

Pública também iniciou, a busca por dotar o seu corpo de empregados da 

qualificação necessária, pautando-se no foco dos resultados e no cumprimento dos 

procedimentos conhecidos como burocráticos. Também ficou evidenciado, nesse 

documento, que o percentual de empresas públicas que dirigiram seus esforços para 

ampliar o número de empregados, atualmente ativos, envoltos em processos de 

ampliação do conhecimento, aumentava a cada dia. Esse documento ainda 

apresenta um conjunto de práticas atribuídas à Gestão do Conhecimento, 

distribuídas em 03 categorias:  

a) Práticas voltadas para a Gestão de recursos humanos; 

b) Práticas voltadas para os Processos Organizacionais, e; 

c) Práticas onde o foco é a base tecnológica e funcional.  

É nesse contexto que a Educação Corporativa, considerada como uma 

dessas práticas, vêm ganhando força entre os níveis superiores das empresas 

públicas e adeptos entre os escalões inferiores dessas corporações. As organizações, 

que atuam com esse propósito, funcionam muitas vezes com estrutura mínima (sala 

de aula, telões, computadores, retroprojetores entre outros meios), permitindo 

inclusive recrutar e capacitar instrutores dentro do próprio quadro de profissionais 

da Instituição ou, às vezes, junto a terceirizados como: consultorias privadas, 

fornecedores e outras Instituições parceiras.  

Eboli (2004), Lacombe (2005), Dutra (2006) e ROGEL (2007) entendem 

que a Educação Corporativa atua basicamente no desenvolvimento de 

competências, nos empregados, necessárias ao negócio das empresas. Desta forma, 

esses autores defendem que organismos de Educação Corporativa seriam mais uma 

das ferramentas de desenvolvimento de recursos humanos utilizadas pelos sistemas 

de gestão do conhecimento. 

Neste sentido, vê-se que as ações de Educação Corporativa englobam 

oportunidade para empresas e empregados e são desencadeadas visando o 

atendimento das metas desses dois grupos. Enquanto as metas atribuídas as 

empresas visam os resultados dos seus negócios, as atribuídas aos empregados são 
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definidas por aspirações de crescimentos em suas carreiras profissionais (ROGEL, 

2007).  

Rogel (2007) ainda afirma que essas metas concorrem em um ponto, visto 

que o crescimento profissional e a absorção de competências por parte dos 

empregados, por vezes, contribuem para o crescimento dos resultados das empresas 

em que estão inseridos. 

As Universidades Corporativas, outra prática atribuída a gestão do 

conhecimento, pelo mesmo relatório do IPEA, apontam como uma ferramenta de 

aprimoramento profissional em expansão, em grande parte dos países tidos como 

desenvolvidos, como por exemplo EUA, França e Inglaterra. Hoje em dia, essas 

Universidades podem ser observadas, tanto nas empresas privadas quanto nas 

públicas, como uma das principais formas de promover a capacitação de pessoal, 

sendo algumas vezes reconhecidas como referência em suas áreas de atuação. 

Destaca-se como principal elemento de fomento no desenvolvimento dessas 

empresas, que adotam uma visão de educação pelo regime corporativo, a intenção 

de equipar as unidades responsáveis pela formação de seu quadro de pessoal com as 

ferramentas necessárias e as condições mínimas de atuação, para que assim possam 

suprir a demanda interna por capacitação profissional (BATISTA, QUANDT, 

PACHECO E TERRA, 2005). 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), a exemplo de tantas 

outras organizações públicas, cada uma em seu ramo de atividade, também se 

encontra envolta num cenário cada vez mais competitivo, buscando assim a 

valorização e o respeito de toda a sua cadeia produtiva, com uma particular ênfase 

aos seus empregados. Capacitá-los e dotá-los de oportunidades, cada vez maiores, 

de assimilação de competências que podem, e são, utilizadas na ascensão 

profissional dos mesmos em sido um grande desafio. Motivo pelo qual em outubro 

de 2009, a ECT reformulou o Negócio, a Missão e os Valores da Empresa, 

remodelando também sua Visão, propondo agora “Ser Uma Empresa de Classe 

Mundial”. Para se alcançar essa nova identidade corporativa, e com base no 

diagnóstico feito a época, a ECT deveria atuar diretamente na capacitação do seu 

quadro funcional com intuito de pavimentar o caminho que levaria ao atendimento 

das expectativas geradas por essa nova Visão, que tinha como referência os 

Critérios de Excelência disseminados pela Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), 

cuja finalidade é promover a excelência em gestão.  
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Foi nesse momento que a ECT potencializou as atividades da sua própria 

Universidade Corporativa (UC), a UNICORREIOS, criada através da Portaria PRT 

nº 252/2000, localizada em Brasília e vinculada à Administração Central, para gerir 

as atividades de educação e capacitação da empresa. A atual estrutura da 

UNICORREIOS, conta com espaço físico próprio, um campus composto por salas, 

laboratórios e biblioteca, além de Áreas de Educação distribuídas em todas as 

Diretorias Regionais, em todos os Estados brasileiros. O portfólio de ações de 

educação da UNICORREIOS dispõe de diversos cursos e programas educacionais 

que são ofertados a todos os empregados, sejam eles gestores ou não.  De forma 

que, em 2015, a ECT investiu 21,3 milhões de reais em ações de educação e na 

logística envolvida nessa área (na elaboração de cursos internos, na aquisição de 

cursos externos, no custeio de bolsas de estudo e compra de material didático) 

(ECT, 2016). 

 É nesse contexto que o presente estudo analisou as ações de Educação 

Corporativa que a Universidade Corporativa da ECT, UNICORREIOS, 

desempenha na capacitação dos empregados, junto à Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, tentando identificar a percepção desses sujeitos no que tange 

ao desenvolvimento profissional de suas carreiras. 

Para tanto, o estudo apontou como problema: Qual a influência da Educação 

Corporativa, aplicada pela UNICORREIOS, no desenvolvimento da carreira 

profissional dos empregados da ECT, na Diretoria Regional do Rio Grande do 

Norte? 
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1.1. OBJETIVOS  

 

Para responder ao problema descrito, foram definidos os seguintes 

objetivos: 

 

Objetivo Geral:  

 

Verificar a influência da Educação Corporativa, aplicada pela 

UNICORREIOS, no desenvolvimento da carreira profissional dos empregados da 

ECT, na Diretoria Regional do Rio Grande do Norte. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Analisar a estrutura e as principais políticas de educação desenvolvidas pela 

UNICORREIOS, enquanto instituição responsável pela Educação 

Corporativa desenvolvida na ECT; 

 Conhecer as ações de educação, adotadas pela UNICORREIOS, voltadas 

para o desenvolvimento da carreira profissional dos empregados da ECT, no 

âmbito corporativo; 

 Identificar a percepção dos empregados da ECT, na Diretoria Regional do 

Rio Grande do Norte, quanto aos benefícios gerados pela Educação 

Corporativa praticada pela UNICORREIOS, no que tange ao 

desenvolvimento da sua carreira profissional. 
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1.2.  JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista que a opção por uma área ou um tema de pesquisa pode, 

entre outros fatores, revelar uma aproximação inicial com o fenômeno que se deseja 

investigar, o interesse pode ser pautado por uma experiência individual, a 

observação de fatos instigantes, domínio da área por parte do autor ou mesmo partir 

de uma reflexão prévia sobre a teoria envolvida.  

Partindo desse entendimento, verifica-se que nas últimas décadas, a reforma 

administrativa do Estado brasileiro tem promovido um crescente sentimento de 

necessidade pelo desenvolvimento, qualificação e capacitação dos indivíduos que 

formam o capital humano dos Órgãos dentro do setor público, conforme verificado 

nos trabalhos de CASTELS (2002), DENGO (2002), EBOLI (2004), IOSCHEPE 

(2004), LACOMBE (2005), PESTANA (2005), SOUZA (2005), HARVEY (2007), 

SARSUR (2007), ARAÚJO (2011). É diante desse contexto que este estudo ganha 

uma relevância do ponto de vista teórico, pois se espera que o mesmo possa 

contribuir para a ampliação do conhecimento acadêmico sobre o tema, Educação 

Corporativa. Visto que, apesar de haver um número crescente de estudos 

avaliativos sobre o referido tema, grande parte deles estão voltados apenas para os 

processos de formação do quadro funcional, em detrimento da avaliação sobre a 

influência dessa educação sobre carreira profissional do empregado.  

Também se atribuí uma relevância prática, ao estudo, quando este analisa os 

processos utilizados para o fomento das políticas da Educação Corporativa, 

aplicados pela Universidade CORREIOS (UNICORREIOS), visando oferecer um 

conjunto de dados que poderão ser utilizados durante o programa de capacitação de 

excelência do quadro de empregados da ECT.  

Destaca-se ainda que este trabalho torna-se relevante quando o tema 

“Educação Corporativa”, em Instituições Públicas, aparece figurando como um dos 

assuntos   de grande interesse e importância para essas organizações, conforme 

relatório da GLOBALCCU
2
 (2014). Segundo o mesmo relatório, o fato ainda é 

ratificado pela busca por uma aprendizagem contínua para os funcionários da 

                                                 
2
 A GlobalCCU nasceu em 2005 durante uma reunião, realizada na França, com alguns de diretores 

universitários de empresas vindos do Brasil, EUA, Espanha e França, com o propósito de dar aos 

executivos das UC`s a oportunidade de comparar suas abordagens e métodos de trabalho, 

compartilhar informações, mas também construir conhecimento e criar novas ferramentas juntas. 

Hoje a GlobalCCU atua em 24 países, nos 5 continentes. 



22 

 

 

 

administração pública. Fato que demonstra a preocupação do Estado com o 

incentivo ao desenvolvimento do seu capital intelectual humano, imputando metas 

e mudanças em prol da resolução de possíveis problemas na qualificação de seu 

grupo de profissionais. Situação apontada, pelo próprio relatório, como motivo para 

que os investimentos voltados para a criação de Unidades Educação Corporativas 

próprias, conhecidas como Universidades Corporativas (UC) tenha sofrido 

ampliação. Desta forma o presente trabalho ganha uma relevância social, visto que 

estudos avaliativos fornecem elementos que podem influenciar, sobremaneira, na 

condução de processos, principalmente quando estes trabalhos utilizam como 

sujeito entes públicos. 

A pesquisa também atende a um interesse pessoal pelo assunto, determinado 

pela condição de empregado da ECT. Essa situação de proximidade com o objeto, 

como também o interesse e o incentivo por parte da própria ECT pelo estudo do 

tema, permitiram, ao autor, vivenciar situações que promoveram o levantamento de 

informações técnicas e o acesso a dados estatísticos inerentes às atividades de 

Educação Corporativa, bem como a análise da repercussão dessas atividades no 

desenvolvimento da carreira profissional dos empregados da ECT, na Diretoria 

Regional do Estado do Rio Grande do Norte, possibilitando assim o encontro de 

respostas para questionamentos próprios do autor, além de possibilitar a viabilidade 

da pesquisa.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste Capítulo será apresentado um breve resgate sobre os conceitos de 

Educação, Educação Corporativa, Universidade Corporativa e Gestão do 

Conhecimento. 

 

2.1. EDUCAÇÃO. 

 

 A palavra educação, proveniente do latim educare, tem por significado 

extrair, tirar, desenvolver (FERREIRA, 2010, p. 271). Já para o dicionário 

etimológico on-line (2016), o significado do termo (direcionar para fora) era 

empregado no sentido de preparar as pessoas para o mundo e viver em sociedade, 

ou seja, conduzi-las para fora de si mesmas, mostrando as diferenças que existem 

no mundo. Quando se consulta o dicionário Houaiss on-line (2016), educação é a 

aplicação de métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento 

físico, intelectual e moral de um ser humano. Em suma, se pode afirmar que o 

termo educação liga-se à ideia de formação do homem, enquanto ser pensante.  

Segundo defende Brandão (2007), a educação não existe de modo único e 

rígido. Ela se manifesta nas relações humanas intra e intergrupos, não necessitando 

sequer de um local para que aconteça. 

Da família à comunidade, a educação existe difusa em todos os mundos 

sociais, entre as incontáveis práticas dos mistérios do aprender; 

primeiro, sem classes de alunos, sem livros e sem professores 

especialistas; mais adiante com escolas, salas, professores e métodos 

pedagógicos (BRANDÃO, 2007, p. 10). 

 

Ainda conforme Brandão (2007), o educador acredita que é livre e atuante 

na sociedade por meio de seu trabalho a serviço da educação. Contudo, há de se 

imaginar que o mesmo sujeito pode estar servindo a quem o formou, e, desta sorte, 

reproduzir tão somente as ideias e os interesses políticos do seu próprio formador.  

De todo modo vê-se que o termo “educação” acompanha, se não todos, 

grande parte da população, da infância até a fase adulta e, em alguns casos, por toda 

a vida. 

Quando os assuntos são voltados à educação para adultos, esses são 

albergados em um termo conhecido e definido como Andragogia, que pode 

entendido como o ato de ensinar para adultos, essa afirmação deriva do grego 

andros (adulto) e gogos (educar). Sendo assim, o estudo da andragogia, e de alguns 
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dos seus pressupostos, pode pavimentar os caminhos para novos rumos e 

estratégias de aprendizagem tanto no meio acadêmico quanto, mais recentemente, 

no mundo empresarial. É partindo desse entendimento, sobre o mundo educacional, 

que Litto e Formiga (2009), defendem que o termo andragogia tem como foco 

principal a experiência do sujeito que aprende. Esses autores ainda afirmam que: 

O sujeito por ser adulto e responsável, possui valores, conhecimentos 

práticos e tem consciência do que procura ou do que deseja encontrar 

num curso que deseja realizar. Por dispor, na maioria das vezes, de 

pouco tempo para a sua aprendizagem, o fator preponderante para a sua 

procura normalmente está ligado a motivações diversas, que produzem 

o combustível necessário para esta busca, mesmo diante das prováveis 

dificuldades que são encontradas neste processo (LITTO E FORMIGA, 

2009, p. 65) 

 

O modelo andragógico baseia seus ensinamentos em 06 princípios básicos 

desenvolvidos pelo educador Knowles (1978)
3
: 

 

1. Necessidade de saber: adultos necessitam do saber por que precisam aprender 

algo e desta forma apoderassem do ganho que terão durante o processo. 

2. Autoconceito do aprendiz: adultos são responsáveis por suas decisões e por 

suas vidas, portanto querem ser vistos e tratados, pelos outros, como capazes de 

se auto dirigir. 

3. Papel das experiências: para o adulto, suas experiências são à base de seu 

aprendizado. As técnicas que aproveitam essa amplitude de diferenças 

individuais serão mais eficazes. 

4. Prontidão para aprender: o adulto fica disposto a aprender quando a ocasião 

exige algum tipo de aprendizagem relacionado a situações reais de seu dia a dia. 

5. Orientação para aprendizagem: o adulto aprende melhor quando os conceitos 

apresentados estão contextualizados para alguma aplicação e utilidade. 

6. Motivação: adultos são mais motivados a aprender por valores intrínsecos 

como a autoestima, a qualidade de vida e o desenvolvimento.  

Ainda segundo o entendimento de Knowles (1978), as pessoas adultas 

aprendem mais facilmente em ambientes confortáveis, flexíveis, informais e livres 

de ameaças e fluindo em um contexto plenamente favorável.  

                                                 
3
 Malcolm Shepherd Knowles (24 de agosto de 1913 - 27 de novembro de 1997), Americano, 

educador e uma das principais influências no desenvolvimento da Teoria Humanista de 

aprendizagem. Ganhou uma bolsa para Harvard e fez cursos de filosofia, história, ciência política, 

ética e direito internacional (www.andragogiabrasil.com.br/category). Acesso em 09/01/2016. 

http://www.andragogiabrasil.com.br/category
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Já segundo Rogers (2011), os fatores que levam um adulto a procurar por 

mais educação podem ser intrínsecos ou extrínsecos, dependendo da natureza de 

sua ocorrência. Rogers (2011) continua seu raciocínio afirmando que os mais fáceis 

de serem identificados são os fatores extrínsecos, pois esses orientam os sujeitos a 

buscar conhecimento para alcançarem determinadas metas, como por exemplo, 

objetivos profissionais: um novo cargo, um salário maior, novos benefícios, todos 

esses considerados visíveis de serem alcançados. Em contraponto, os fatores 

intrínsecos estariam atrelados às características da personalidade de cada sujeito, 

tomando um caráter mais subjetivo e menos explícito.  

O que os autores, aqui citados, concordam é que os adultos não aprendem 

como crianças e que a educação, para adultos, não deve ser baseada nos princípios 

pedagógicos e sim nos pilares andragógicos.  

 

2.2. EDUCAÇÃO CORPORATIVA. 

 

O conceito de educação, por si só, já é tratado como fator preponderante 

para o desenvolvimento humano. Porém, esse tema ganhou representatividade 

quando os pesquisadores de economia decidiram olhar com mais atenção os efeitos 

através de uma visão mais pragmática. Foi durante essas atividades que os 

estudiosos da Teoria do Capital Humano conseguiram tabular dados que apontavam 

que as competências desenvolvidas nas escolas eram responsáveis pelo consequente 

aumento da produtividade e, por conseguinte, também um considerável aumento na 

maleabilidade para introdução de novas competências ou possíveis alteração nos 

processos produtivos (IOSCHPE, 2004). 

Ainda segundo Ioschpe (2004), nas economias mais avançadas, economias 

em que as mudanças ocorrem com maior intensidade, existe uma tendência à 

valorização de pessoas que possuem grau mais elevado de educação, uma vez que 

elas se adaptam mais facilmente e de forma mais rápida às novas condições de 

trabalho. 

Esses posicionamentos corroboraram um estudo, realizado em 1995, com 

192 países e que teve como mediador o Banco Mundial (WORLD BANK, 1997)
4
. 

                                                 

4
 O World Bank (Banco Mundial) é uma organização internacional que surgiu da Conferência de 

Bretton Woods (1944) para atender às necessidades de financiamento da reconstrução dos países 

devastados pela Segunda Guerra Mundial. 
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Essa pesquisa apontou dados que declaram que o crescimento das economias dessas 

nações está ancorada da seguinte forma: 16% decorrem do capital físico de apoio 

(máquinas, instalações físicas e infraestrutura), 20% seriam devido ao capital 

natural encontrado em cada país (reservas minerais e potencial energético, por 

exemplo), contudo 64% seriam provenientes do capital humano e social 

identificado em cada nação.  

Kliksberg (2003) reforça essa afirmação quando declara que os altos 

investimentos, efetuados em recursos humanos, foram os responsáveis pelo 

crescimento ocorridos em países de economia avançada como Israel, Canadá, 

Holanda e Bélgica. 

Em sua afirmativa, Souza (2005) também argumenta que o conhecimento se 

renova em períodos de tempo cada vez mais curtos e, portanto, nenhum nível 

educacional pode ser considerado suficiente ou terminal. 

Desta forma, torna-se cada dia mais perceptível que Estados nacionais, 

principalmente os países tidos como “em desenvolvimento”, não estão conseguindo 

preparar de forma adequada a sua força de trabalho na mesma proporção da 

demanda requerida por suas organizações. Essa situação também é observada em 

países tidos como desenvolvidos, porém em uma menor escala. Em Nações como, 

Estados Unidos, Alemanha, França Inglaterra e Japão, a formação profissional tem 

sido tema de fóruns permanentes entre governo, empresas e entidades sindicais, 

com intuito de mitigar os efeitos da crise de desemprego que normalmente é 

resultante de cada novo avanço tecnológico implementado em uma escala nacional 

(WORLD BANK, 2000). 

Segundo Kliksberg (2003), as mudanças tecnológicas que vêm acontecendo 

simultaneamente em múltiplas áreas, biotecnologia, informática, robótica, ciências 

dos materiais e comunicações, por exemplo, encontram-se propositadamente 

direcionadas para os meios de produção que têm o conhecimento humano como 

principal forma de atuação. Dessa forma, e cada vez mais, essa nova conjuntura tem 

levado a atual abordagem feita pela educação formal a promover uma reinvenção 

de seus métodos, e muitas delas, principalmente nos níveis técnico e superiores, a 

procurarem um canal que estimule o desenvolvimento de competências em espaços 

didáticos empresariais. Como forma de exemplificação deste panorama, pode-se 

elencar a alta adesão de instituições de ensino a programas como o jovem aprendiz 

e de estágio, ambos de iniciativa do governo federal. 
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O surgimento de programas in-company (programas criados dentro das 

próprias empresas), e a procura pela modernização dos já existentes, estão tendo um 

olhar diferenciado por parte de empresas e das próprias Instituições de Ensino 

Superior (IES). Esses programas são, em sua maioria, ministrados ou dirigidos por 

professores e/ou consultores externos e sinalizam para o nível corporativo 

(VICERE, 1990). Todavia foi a partir dos anos 2000 que o crescimento de parcerias 

entre empresas e as IES, sejam elas púbicas ou privadas, se tornaram mais visíveis 

no Brasil (EBOLI, 2004). 

Essa necessidade mútua, IES x Organização Corporativa, incentivou um 

movimento que atraiu muitas IES`s, ao ponto que, segundo Alperstedt (2001), esse 

movimento promoveu um maior investimento no desenvolvimento das escolas de 

negócios (business schools), com intuito de ampliar a oferta de programas 

educacionais desenhados em função das necessidades e dos desafios do mundo do 

trabalho. 

Devido à crise econômica, que vêm conferindo reflexos mundiais desde 

2008, muitas escolas de negócios estão redesenhando seus programas. Situação que 

já vinha sendo defendida por Mintzberg (2004) quando declarava que os modelos 

de curso, sobretudo os americanos, ensinam um processo decisório que é 

inapropriado para alunos mais jovens e que esses alunos representam um número 

cada vez maior de discentes, nos cursos dessas escolas. 

Assim, com o intuito de promover um controle mais preciso sobre o 

processo de aprendizagem e principalmente de associar o processo de capacitação 

aos anseios estratégicos e de negócios, algumas organizações estão depreendendo 

grandes volumes de investimentos na criação de instituições de ensino próprias, e é 

nesse ínterim que surge a maioria das Universidades Corporativas. 

Assim torna-se novamente necessário jogar luz sobre o termo “corporativa” 

consultando o dicionário Houaiss on-line (2016) que esclarece, o termo deriva de 

corporação, do latim corporare, que significa reunião de pessoas num só grupo. 

Pode-se também apoderar-se da definição proposta por Ferreira (2010) que 

expressa o termo como sendo a defesa dos interesses ou privilégios de um setor 

organizado da sociedade, em detrimento do interesse público. 

A Educação Corporativa também tem sido percebida como um bem social 

com valor utilitário para se alcançar o bem-estar social e coletivo. Apesar dos 

esforços dos Estados nacionais no sentido de aprimorar a qualidade da educação, os 



28 

 

 

 

sistemas formais de ensino não conseguem preparar a força de trabalho no nível de 

prontidão requerido pelas organizações. Por isso, os adultos ingressam no mercado 

de trabalho sem o domínio das competências exigidas pelas empresas. Estas 

precisam complementar a formação escolar para desenvolver as competências dos 

seus empregados. Assim, o aprendizado tem se tornado, cada vez mais, uma função 

dessas instituições (GADOTTI, 2008). 

Já Morin e Renaud (2004) afirmam que: embora se costume mencionar que 

a primeira universidade corporativa da história foi implantada pela General Eletric, 

em Crotoville, há menos de 50 anos, o interesse maior pelo assunto nos Estados 

Unidos só eclodiu na década de 1980 e, no Brasil, apenas a partir de 1990. 

Em concordância, Araújo (2011) sustenta que, a partir da década de 1980, 

cresceu o interesse das organizações de todos os setores da atividade econômica 

pela Educação Corporativa. No espaço da intra-empresa, essa mudança no processo 

educacional se materializa pela implantação de instituições próprias de ensino, 

normalmente denominadas de Universidades Corporativas (UC). 

 Dessa forma, observa-se que a educação, sendo ela de cunho corporativo, 

busca desenvolver em seus colaboradores de todos os níveis, inclusive também nos 

principais integrantes da cadeia cliente/fornecedor, as competências alinhadas às 

estratégias de negócios. É com base nesse conjunto de competências é que são 

definidas as soluções de aprendizagem e suas customizações, de acordo com a 

necessidade de cada Organização.  

Pode-se verificar que, segundo os doutrinadores analisados nesse 

levantamento bibliográfico, o termo “educação” é utilizado para denotar um caráter 

genérico à formação. Já o emprego do termo “corporativa” deriva-se do fato que as 

ações educacionais estão atreladas, diretamente, às empresas mantenedoras e seus 

objetivos de negócios.  

Quando a necessidade de esclarecimento é sobre significado da palavra 

universidade, o Houaiss on-line (2016) que define como uma palavra originária do 

Latim, Universitas, e que significa "Universalidade, o todo, e ainda o Universo, o 

conjunto das coisas." 

 No contexto tratado aqui o termo “universidade” tem sido empregado, de 

forma mais incisiva, quando a intenção é expressar a preocupação com a educação 

prioritariamente profissional, porém de forma sistematizada, como a que é 

disponibilizada nas universidades tradicionais. 
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 Para Marcondes e Paiva (2001), Dengo (2002) e Walton (2005), a 

conjunção dos termos, universidade e corporativa, implicam diretamente numa 

ampla revisão das premissas que embasavam o processo educacional, e de 

treinamento, no âmbito de uma empresa. Desta forma esse processo exige, por si 

só, uma reflexão sobre a estratégia de negócios e seus alinhamentos com as 

políticas de práticas de RH por parte da empresa mantenedora. 

 Para Jarvis (2006), esse novo posicionamento em relação ao processo 

educacional, no espaço da empresa, passou a ser encarado como uma ação 

estratégica de gestão de pessoas, indispensável à manutenção de diferenciais 

competitivos. 

Conforme defendido por Allen (2007), esse entendimento é reforçado 

quando, em várias empresas, as universidades corporativas assumiram uma 

dimensão tão relevante, a ponto de absorver boa parte das funções de RH, o que 

sugere que nas próximas gerações de Universidades Corporativas essas funções 

sejam somadas às de seleção estratégica, coaching executivo, mentoring, 

administração de carreiras, gestão do conhecimento.  

Segundo Prince e Allison (2003), o interesse pela Educação Corporativa não 

se limita mais apenas às grandes corporações. As pequenas e médias empresas 

estão despertando para a importância dessa nova abordagem de aprendizagem 

contínua e, muitas delas, têm investido na estruturação de Universidades 

Corporativas setoriais, com o propósito de aumentar a competitividade do segmento 

de negócios do qual participam. 

 Nesse mesmo pensamento, Zilli (2014) ratifica que o aumento da 

competitividade das organizações, o aumento das informações e a crescente falta de 

tempo da maioria da população, tornam imprescindível o papel e o aperfeiçoamento 

das Universidades Corporativas, dentro das instituições, para auxiliar no processo 

de desenvolvimento das empresas e dos funcionários. 

Desta forma, o que se tem percebido é que os adultos ingressam no mercado 

de trabalho sem o domínio das competências exigidas pelas empresas. Muitas vezes 

são essas empresas que precisam complementar a formação escolar para 

desenvolver as competências dos seus empregados. Assim, o aprendizado tem se 

tornado, cada vez mais uma função das Organizações, com intuito de buscar um 

diferencial mercadológico. 
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É nesse sentido que Souza (1999) corrobora, afirmando que as Organizações 

mais bem-sucedidas trouxeram a escola para dentro da empresa ao perceber que o 

diferencial decisivo da competitividade reside na capacitação de seus talentos em 

todos os níveis, quer sejam internos à empresa ou parte de sua cadeia produtiva. 

O raciocínio teórico construído até o momento pode ajudar a sustentar a 

afirmação de que o conhecimento acumulado, no âmbito organizacional, vem se 

configurando como uma vantagem competitiva. Atualmente, esse conhecimento 

acumulado, figura como um dos recursos que mais agregam valor a uma 

organização, podendo inclusive influenciar diretamente no seu desenvolvimento 

econômico, ou ainda, em alguns casos, na economia da sociedade onde essa 

organização encontra-se instalada, ou em mercados no qual ela atua. 

Eboli (2008) robustece o entendimento quando defende que os Sistemas de 

Educação Corporativa (SEC) têm desempenhado papel estratégico na construção da 

competitividade empresarial por meio do desenvolvimento das competências 

humanas atreladas às competências empresariais. O autor defende ainda que a 

missão de uma UC deve girar em torno da formação e do desenvolvimento de 

talentos por meio da promoção e da gestão do conhecimento organizacional 

(geração, assimilação, difusão e aplicação), através de uma aprendizagem ativa e 

contínua da gestão dos negócios. 

O assunto da conjunção dos termos, “universidade” e “corporativa”, já era 

defendido pelos autores Marcondes e Paiva (2001) quando afirmavam que essa 

união implica diretamente numa ampla revisão das premissas que embasam o 

processo educacional, e de treinamento, no âmbito de uma empresa.  

Pautando os autores citados até o momento pode-se identificar que a 

Universidade Corporativa é uma instituição voltada para a educação e o 

treinamento no âmbito empresarial e que essas instituições, na maioria das vezes, 

conseguem disponibilizar várias alternativas de aprendizagem, prioritariamente 

alinhadas às estratégias organizacionais e com intuito de fomentar, não apenas a 

capacitação do quadro de empregados da empresa mantenedora, mas também todo 

o Stakeholder`s (agentes da cadeia de valor da empresa), como clientes, 

fornecedores e parceiros. 

Assim, e a partir dos conceitos evocados até este momento, torna-se 

possível agrupar as ações instituídas pelas empresas quando da implantação de uma 

educação de cunho corporativo. O Quadro 1, a seguir, apresenta as práticas 
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apresentadas por Eboli (2004), como sendo as mais importantes no que tange à 

consecução da Educação Corporativa no meio empresarial. 

 

Quadro 1: Principais práticas voltadas para Educação Corporativa. 

Prática Descrição 

1 

 As ações e programas educacionais são concebidos com base na 

identificação das competências críticas, humanas e empresariais, 

necessárias. 

2 
Os sistemas de gestão do conhecimento são criados para estimular o 

compartilhamento de conhecimentos e a troca de experiência. 

3 

É estimulada a intensiva utilização da tecnologia direcionada à educação, 

através da modalidade EAD (a aprendizagem pode ser feita a qualquer 

hora e em qualquer lugar). 

4 

É estimulada a criação de um forte vínculo entre o empregado e a 

organização, através do compromisso da empresa com a cidadania 

empresarial. 

5 
Os canais que veiculam o fortalecimento e a disseminação da cultura, são 

imponderados. 

6 
São destacados, como exemplos, os Líderes e gestores responsáveis pelas 

ações de aprendizagem, ou que ocupam lugares estratégicos. 

7 
Avaliações de resultados de investimentos em educação, que consideram 

os objetivos do negócio, recebem maior atenção. 

8 
Há um Incentivo maior a formação de parceiras com Organizações de 

ensino superior. 
Fonte: Adaptado de Eboli (2004). 

 

A importância e o avanço que a educação tem tomado, no âmbito 

corporativo, são referenciados por Eboli (2004) quando o mesmo retrata que o 

número de organizações que adotam um modelo de UC, nos Estados Unidos, 

cresceu de 400 em 1998 para mais de 2.000 em 2004, incluindo os mais variados 

setores produtivos, dentre os quais se destacam: automobilístico, tecnologia de 

ponta, saúde, serviços financeiros, telecomunicações e varejo. 

Contudo, nesse mesmo estudo, Eboli (2004) esclarece que a adoção do 

conceito de UC, no Brasil, apenas começou a ganhar força na segunda metade da 

década de 90, com o advento de um mercado cada vez mais globalizado, 

pressionando assim as organizações a investir na qualificação de seus colaboradores 

e a se comprometerem com seu desenvolvimento contínuo, como um elemento-

chave na criação de diferencial competitivo.  

Atualmente não foram localizados estudos que determinassem, com 

exatidão, um quantitativo para as UC`s instaladas nos EUA, no Brasil ou mesmo no 
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mundo, contudo segundo um censo realizado pela GLOBALCCU, em 2013, o 

número de instituições com alguma estrutura de Universidade Corporativa, 

instaladas no mundo, gira em torno de 120.000 (GLOBALCCU, 2014).  

 

2.3. A EDUCAÇÃO CORPORATIVA, ESTUDOS INTERNACIONAIS 

 

O robustecimento do movimento de globalização das relações econômicas 

entre empresas multinacionais provocou enorme impacto e uma forte busca pela 

melhoria nos sistemas produtivos e nas estratégias empresariais no início na década 

de 1970. O avanço deste modelo sobre a década de 1980, quando houve uma 

intensificação do conceito de globalização, atuou reduzindo barreiras aos setores 

comerciais e industriais, fazendo com que muitas instituições de ensino superior, ao 

redor do mundo, antes focadas totalmente na pesquisa de cunho acadêmico, 

passassem a investir na criação e no desenvolvimento de escolas de negócios, 

também chamadas de business schools, com a intenção de ampliar a oferta de 

programas educacionais desenhados exclusivamente para atender as necessidades 

de empresas e de superar os desafios do mundo do trabalho (ALPERSTEDT, 

2001). 

Atualmente a relação onipresente com a concorrência tornou a busca por 

uma vantagem competitiva num campo fértil para a Educação Corporativa (EC) 

ocupar papel de destaque no processo de descobrimento dos sujeitos modernos. A 

EC fornece a energia e as competências para refletir de forma crítica sobre a 

realidade organizacional das empresas das quais, seus participantes, fazem parte. A 

Educação Corporativa atua na assimilação das competências necessárias de forma a 

reconstruí-las e modificá-las constantemente, dotando seus participantes de um 

senso crítico necessário ao mercado. Não é por coincidência que várias empresas 

dotaram seus Sistemas de Educação de estruturas físicas denominadas de 

universidades corporativas (UC‟s) ou, como também são conhecidas, universidades 

empresariais (EU‟s). O Quadro 2, a seguir, revela alguns exemplos de empresas de 

contexto mundial que possuem estruturas formais de universidades corporativas em 

seus respectivos países e, em algumas vezes, em países onde possuem filiais.  
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Quadro 2: Universidades corporativas no âmbito internacional. 

Países Organizações com estrutura de UC`s 

Alemanha 
Allianz, Bayer, Basf, BMW, Daimler,  Deutsche Telekom, Deutsche 

Bank, E.ON, chrysler, Lufthansa, Siemens, RWE, Volkswagen 

Argentina Atento, Banco Galicea, Bridgestone, DirecTV, Techint 

Austrália 
Aventis Crospscience, Australia Bank, Commonwealth Bank, 

Honda, Newcrest Mining, Westpac. 

Canadá 

Barrick Gold, Canadian Natural Resources, Gold Corp, Potash 

Corp, Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank, Scotia bank, 

Suncor Energy,  

China 
China Construction Bank, China Mobile, CNOOC, Foxconn, ICBC, 

Petrochina, Shenhua Group. 

Coréia Hyundai, LG, Posco, Samsung, SK,  

Espanha 
Agbar, BBVA, Banco Santander, Endesa, Iberdrola, Inditex, Unión 

Fenosa, Telefónica 

Estados 

Unidos da 

America 

Apple inc., Artur Andersen, AT & T, Bank of Montreal, Boeing, 

Caterpillar, Chevron, Disney, ExxonMobil, First Union Bank, 

FORD, GE, GM, Hamburger, Harley-Davidson, Intel, IBM, 

Microsoft, MasterCard, Motorola, Oracle, Saturn, Sears, Shell, 

Southern, Wal-Mart, Xerox, 

França 

Accor, Axa, Bayard Presse, Bouygues, Caisse Des, DANONE, 

Dépôts Et Consignations, Carrefour, France Telecom, L‟Oreal, 

Pinault Printemps Redoute, Schneider Electric, Sodexho Alliance, 

ST Microelectronics, Suez, Total, Thales, Vivendi Universal. 

Grã-

Bretanha 

Bae Systems, The Body Shop, British Telecom, Lloyds TSB, 

Unilever, 

Índia 
Anand, Infosys Oil and Natural Gas, NTPC, Reliance Industries, 

State Bank of India, Tata Motors, 

Itália ENI, Enel, Intesa Sanpaolo, Isvor Fiat, Unicredit. 

Japão 
Benesse, Fujitsu, Honda, Mitsubishi, Nec, Nissan Motors, Nintendo, 

NTT DoCoMo, Oracle, Sony, Softbank, Sumitomo Mitsui. 

México America Bank, Móvil, Cemex, Ferrocarril, Pemex, Telmex 

Países-

Baixos 
Abn Amro, Arcelor Mittal, Centerparcs, Heineken, Schlumberger, 

Portugal Portugal Telecom, Sonae, AEP 

Rússia 
Alfa Bank, Gazprom, Lukoil, Norilsk Nickel, Rosneft, Sberbank, 

Surgutneftegas. 

Suíça 
ABB, Credit Suisse, Nestlé, Novartis, Roche, UBS, Zurich Financial 

Services. 

Venezuela 
Banco de Venezuela, CANTY, Cargill de Venezuela SRL, 

Movistar, PDVSA 
Fonte: Elaborado pelo autor através de pesquisas realizadas na internet, entre julho e agosto de 2016. 

 

O número de instituições de Educação Corporativa observadas neste breve 

levantamento motivou uma busca por periódicos internacionais, mediante acesso à 
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plataforma WEBQUALIS, que contivessem estudos que explicassem se há o 

interesse sobre o tema pela comunidade científica.  

Diante do grande número de periódicos encontrados e para viabilizar o 

levantamento proposto, convencionou-se selecionar apenas os periódicos que 

atendessem aos seguintes critérios: 

1) Possuir classificação A1, A2 e B1; 

2) Publicar nas áreas de: Administração, Ciências Contábeis e Turismo; 

3) Possuir trabalhos nos quais, em seus títulos, constasse pelo menos um 

dos cinco termos: Corporate Education, Corporate University, Corporate 

Education System, Training Center e Chief Learning Officer; e, 

4) A publicação estar dentro do recorte temporal, 2000 a 2014. 

Esse levantamento identificou 78 periódicos internacionais classificados 

conforme desejado, distribuídos da seguinte forma: 

14 periódicos encontrados com a classificação A1, 

21 periódicos encontrados com a classificação A2; e, 

43 periódicos encontrados com a classificação B1. 

 A escolha de tais periódicos obedeceu ao foco dado pela pesquisa e à 

intenção de considerar somente as publicações que atendam aos critérios propostos. 

Num segundo momento foi tabulada a quantidade de publicações e a sua 

distribuição temporal, dentro do recorte proposto, sendo identificados os seguintes 

dados, ver Tabela 1: 
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Tabela 1: Estudos científicos publicados em periódicos internacionais. 

 

Ano 

Corporate 

Education 

Corporate 

University 

Corporate 

Education 

System 

Training 

Center 

Chief 

Learning 

officer Total 

B1 A2 A1 B1 A2 A1 B1 A2 A1 B1 A2 A1 B1 A2 A1 

2000 3 1 - 2 - - - 1 - 4 - - - - - 11 

2001 4 - - 2 1 - 3 - - - - - - - - 10 

2002 - - - 3 - - 1 - - 4 - - 2 - - 10 

2003 2 1 - 4 - - 2 1 - 4 

 
- - 5 - - 19 

2004 3 2 - - - - - - - 1 1 - 2 - - 9 

2005 5 1 - 1 1 - - - - 1 - - 1 - - 10 

2006 6 - 1 3 1 1 2 1 1 - - 1 3 - - 20 

2007 2 1 1 4 - 2 4 - 1 4 - - 3 - - 22 

2008 6 3 
 

2 1 1 4 - - 3 2 - - - 1 23 

2009 7 2 - 9 - - 2 - - 3 - - - - - 23 

2010 9 - - 5 - - 3 - - 3 - - 4 - - 24 

2011 4 2 2 4 1 - 5 - - 5 - 1 - - - 24 

2012 7 2 1 4 1 1 5 - - 5 - - 2 - - 28 

2013 10 1 1 3 2 - 6 - 1 2 - - 3 - - 29 

2014 8 3 2 4 - - 5 - - 6 - 1 4 1 - 34 

Total 103 63 48 51 31 296 

Fonte: Plataforma WEBQUALIS (http://qualis.capes.gov.br). 

 

Os resultados encontrados na tabela 1 demonstram que há um interesse por 

parte da comunidade científica internacional pelo tema pesquisado, principalmente 

quando se observa o aumento no quantitativo de trabalhos publicados, a partir do 

ano de 2006. Esse aumento, do quantitativo de trabalhos, pode indicar que esse 

campo tem experimentado uma elevação no número de produções cientificas. 

Identifica-se também que, dentro dos termos considerados na tabela 1, os trabalhos 

publicados que possuíam os termos “Corporate Education” e “Corporate 

University”, em seus títulos, foram os que mais se destacaram, com 103 e 63 

estudos publicados, respectivamente, perfazendo, juntos, um total de 166 

publicações encontradas nesse período. Esses resultados foram conseguidos 

somando todos os artigos publicados dentro do recorte temporal, após esses terem 

sidos estratificados em grupos, de acordo com o termo encontrado em seu título, o 

ano de publicação e sua classificação, de acordo com os critérios qualis da CAPES. 

http://qualis.capes.gov.br/
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 Optou-se por não se prolongar nas análises dos trabalhos selecionados em 

virtude do grande número de variantes de contextualização, tempo disponível para 

análise e devido foco especifico desta pesquisa. 

 

2.4. A EDUCAÇÃO CORPORATIVA, ESTUDOS NACIONAIS. 

 

Com a expansão do comércio internacional e a ampliação da concorrência, 

os modelos de produção conhecidos como Taylorismo e Fordismo, começaram a 

demonstrar sinais de fragilidade. Tal situação deu lugar a um ambiente permeado 

de incertezas que desembocou em um movimento de reestruturação econômica, 

social e política, seguida também de transformações no ambiente dos negócios das 

empresas, bem como nas suas dinâmicas organizacionais (HARVEY, 2007). 

As grandes empresas, com intuito de enfrentar as adversidades e motivadas 

pelo acirramento da competitividade e pela busca por tecnologias que 

apresentassem diferenciais competitivos, situações características do período, 

voltaram seus investimentos em prol da modernização dos seus parques produtivos 

e na ampliação e melhoria de suas ferramentas de gestão. O anseio por novos 

segmentos de mercado e produtos revolucionários promoveu uma busca de mão de 

obra mais barata, estratégias que podem ser observadas ainda hoje. Durante esse 

período também pode ser visualizado um alto índice de investimentos com 

racionalização de insumos e com o aprimoramento de processos de produção 

visando à redução de custos e o diferencial de mercado. Onde, segundo 

denominação apresentada por Harvey (2007), seria conhecida como “produção 

flexível” e que se caracterizava pelo aparecimento de novos setores de produção, 

novos serviços financeiros, novos mercados e principalmente novas arquiteturas 

comerciais movidas por altos índices de inovação comercial, organizacional e de 

tecnologia.  

No Brasil, as empresas tiveram um impacto mais forte dessa nova 

conjuntura após a abertura comercial de suas fronteiras. Foi com essa abertura de 

mercado, que se observou uma elevação dos padrões tecnológicos em prol de uma 

reestruturação e da profissionalização de uma gestão organizacional, objetivando 

uma melhor eficiência produtiva. Esse movimento visava minimizar o atraso de 

décadas, quando comparado com outros países de economia mais avançada. 
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No cenário brasileiro, de uma forma geral, as Universidades Corporativas se 

fazem presentes em diversos tipos de Instituições, sejam elas nacionais ou 

multinacionais, públicas ou privadas. Também se consegue observar a formação 

dessas Organizações em diversos setores da indústria, do comércio e de serviços. 

Assim, foi possível identificar algumas empresas instaladas no Brasil que possuem 

estruturas ativas voltadas para a educação no âmbito corporativo. O Quadro 3, a 

seguir, propõe a divisão por área de atuação, pública ou privada, bem como pelo 

seu respectivo setor dentro da economia. 

 

Quadro 3: Universidades corporativas no Brasil. 

 

P
R

IV
A

D
O

 

Indústria 

ABM, ABRANGE, Alcatel, Alcoa Alumínio, ARBRAS, BASF, 

Beamatech, BIC, BOSCH, Braskem, Bristol, Caterpillar, 

CEPEL, Coca-Cola, FIAT, FORD, GE, GESSY-LEVER, GM, 

IMBEV, INEPAR, Itaipú, White-Martins, Natura, Nestlé, 

Perdigão, Picadilly, Roche, Sadia, Santista, Siemens, Souza 

Cruz, Ultragás, UNISYS, Vale, Volkswagen, Volvo, Xerox, 3M. 

Comércio 

APTI, Abril, Bom Preço, Carrefour, COELBA, DANA, 

DPascoal, Elektro, Eletronorte, Eletropaulo, Elevar, ElmaChips, 

Ericson, Faccini, GVT, Habib's, Hawlett-Packard, IBM, Instituto 

Gênius, Leader Magazine, Light-RJ, Lojas Renner, Losango, 

Mcdonald's, Microsiga, Monsanto, Motorola, Novartis, Oracle, 

Orbitall, Oxiteno, Pernambucanas, RedeBahia, Renner, SEBRAE 

RS, SEMCO, Syngenta. 

Serviços 

ABI, Accor, ALL-Logistica, AMESP, Amil, AON, Associl, 

Banco Real, Bank Boston, Beneficência Portuguesa, Brasil 

Telecom, Citigroup, CNI-IEL, Credicard, Datasul, FIEC-CE, 

FIEC-SC, Fischer-America, O globo, Hospital Albert Einstein, 

Hospital Sírio Libanês, HSBC, INESS, Redecard, Rede Globo, 

Santander, Serasa, SESI-SP, Softway, Unibanco, Unidas, 

UNIMED, UNIPREV, Visa, Vivo. 

PÚBLICO 

Banco Central, Banco do Brasil, BNDES, CEF, EMBASA, 

Embraer, Marinha do Brasil, Metrô-SP, Petrobrás, Sabesp, 

SERPRO, UNICORREIOS. 
Fonte: Elaborado pelo autor através de pesquisas realizadas na internet, entre julho e agosto de 2016. 

 

O quadro 3, observado anteriormente, demonstra que a criação de 

organizações voltadas para a Educação Corporativa, no âmbito de empresas 

estabelecidas em território nacional, via universidades corporativas, institutos, 

centros ou escolas dos mais diversos tipos e estruturas, estão sendo formalmente 

criadas para esse fim, em todos os segmentos do mercado. O quantitativo desses 

organismos vem crescendo, através do tempo, para atender às necessidades de uma 
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educação profissional continuada, já que segundo Eboli (2008) o Brasil possuía 

mais de 300 organizações com sistemas de Educação Corporativa, 

independentemente de que esses organismos se intitulem universidades 

corporativas. Já para o estudo intitulado “O retrato do treinamento no Brasil 

2013/2014”, veiculado pela Associação Brasileira de Treinamento e 

Desenvolvimento (ABTD, 2016) que possui 193 organizações associadas, relatou 

que 23% das empresas com mais de 50 mil empregados no Brasil já possuem 

estruturas formais de Universidades Corporativas. 

Faz-se necessário esclarecer que o termo Universidade Corporativa, no 

Brasil, é encarado como uma sutileza do meio empresarial, pois de acordo com a 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, várias são as condições e aplicações que uma Universidade deve 

ter. Como foco principal, uma Universidade deve-se sustentar-se no tripé: ensino, 

pesquisa e extensão universitária, além dos interesses e metas dirigidas à sociedade, 

enquanto que uma característica importante observada nas UC`s é seu caráter 

contínuo voltado para aprendizagem de cunho profissional, ou seja, a organização 

fornece uma educação permanente vinculada às metas empresariais da sua 

mantenedora (EBOLI, 2004). Corroborando com essa ideia, Meister (1999 apud 

ALPERSTEDT, 2001) destaca o caráter intensivo e permanente como característica 

diferenciadora do provimento educacional oferecido pelas empresas que possuem 

UC. 

Todavia, diferentemente da associação inicial que se possa pensar, no Brasil 

uma UC não exerce a função semelhante a Universidade Tradicionai (UT), que 

normalmente atuam no ensino, pesquisa e extensão, de forma indissociável. Porém 

cabe reforçar que a UC não deve ser considerada uma ameaça à UT, pelo contrário: 

[...] as experiências mais bem sucedidas de UC são aquelas que 

realizaram parcerias com algumas universidades que têm a competência 

para agregar valor a estes programas corporativos, principalmente pela 

expertise em realização de pesquisa (geração de conhecimento) e 

educação (assimilação de conhecimento), contribuindo assim para que 

as empresas realizem com mais competência e resultado o processo de 

divulgação e aplicação dos conhecimentos considerados críticos para o 

sucesso do negócio (EBOLI, 2004, p. 13). 

 

Neste sentido, pode-se entender que a Educação Corporativa atua como um 

sistema de aprendizagem onde o principal foco são os colaboradores da instituição 

mantenedora, onde são implementadas ações que visam o desenvolvimento das 

competências técnicas e comportamentais. A gestão dessas atividades possui a 
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intenção de fomentar, dentro do grupo de empregados, a sintonia com as metas e 

objetivos da empresa mantenedora, provocando nesse grupo o desejo de aprender, 

de conhecer e de transformar seu trabalho e suas carreiras, além de poder 

possibilitar novos anseios profissionais.  

Assim, com intuito de se fazer uma comparação com a produção científica 

publicada em periódicos internacionais, também foi realizado um levantamento 

bibliográfico dos estudos publicados entre 2000 a 2014, agora em periódicos 

nacionais. Faz necessário registrar que essa pesquisa, que albergou os periódicos 

nacionais, também resultou em um número elevado de periódicos que se 

enquadraram nos mesmos critérios propostos quando do levantamento 

internacional. Desta forma, apenas tabulou-se os periódicos que tivessem, em seus 

títulos, um ou mais dos seguintes termos: Universidade Corporativa, Educação 

Corporativa, Sistema de Educação Corporativa, Centro de Formação, Líder 

Educador. Esse critério foi atribuído com intuito de selecionar apenas os periódicos 

que publicaram trabalhos com o foco diretamente alinhado com o presente estudo. 

A ação resultou na identificação de 54 periódicos distribuídos da seguinte forma: 

0 periódicos encontrados com a classificação A1; 

29 periódicos encontrados com a classificação A2; e, 

25 periódicos encontrados com a classificação B1. 

A análise dos dados encontrados permitiu a elaboração da Tabela 2, a 

seguir, onde a mesma apresenta a produção de estudos científicos nacionais entre os 

anos de 2000 e 2014.  
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Tabela 2: Estudos científicos publicados em periódicos nacionais (2000 – 2014) 

 

ANO 

Educação 

Corporativa 

Universidade 

Corporativa 

Sistema de 

Educação 

Corporativa 

Centro de 

Formação 

Líder 

Educador Total 

B1 A2 A1 B1 A2 A1 B1 A2 A1 B1 A2 A1 B1 A2 A1 

2000 2 - - - - - - - - 1 - - - - - 3 

2001 1 - - 2 - - 1 - - - - - - - - 4 

2002 1 1 - 3 - - 1 - - - - - - - - 6 

2003 4 1 1 2 1 - - 1 - - - - 1 - - 11 

2004 2 1 - 3 1 - 1 - - 1 - - - - - 9 

2005 4 1 1 4 - 1 1 - - 1 - - - 1 - 14 

2006 4 1 - 2 2 - 1 - - - - - 1 - - 11 

2007 5 - - 6 - 1 2 - - - 1 - 1 - - 16 

2008 5 2 1 3 1 - - 1 - 1 - - - - - 14 

2009 6 2 2 2 2 - - - - 2 - - - - - 16 

2010 - - - - - - - - - - - - - - - - 

2011 4 1 1 2 1 - - - - - - - - - - 9 

2012 6 2 1 2 1 - - - - - - - - - - 12 

2013 - - - - - - - - - - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total 63 42 9 7 4 125 

Fonte: Plataforma WEBQUALIS (http://qualis.capes.gov.br). 

 

Um ponto que se destaca, quando da análise dos dados, é que os termos que 

mais aparecem nos títulos utilizados pelos autores correspondiam a estudos sobre 

Educação Corporativa e Universidade Corporativa, respectivamente. Pode-se 

verificar também que o quantitativo referente a esses temas, quando somados, 

respondem por 105 dos 125 estudos identificados. Observa-se ainda que os 

trabalhos em que o termo “Educação Corporativa” aparece no título do estudo 

respondem por um total 63 de observações verificadas.  

Esses dados, ao serem comparados com os identificados na pesquisa de 

periódicos internacionais, indicados na Tabela 1, Artigos publicados em periódicos 

internacionais, demonstram que a produção acadêmica nacional é menor que a 

internacional, para os temas Educação Corporativa e Universidade Corporativa. 

Seguindo o mesmo critério da pesquisa em periódicos internacionais, optou-

se por não se prolongar nas análises dos trabalhos selecionados em virtude do 

http://qualis.capes.gov.br/
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grande número de variantes de contextualização, tempo disponível para análise e 

devido foco específico deste trabalho. 

Porém, buscando aprofundar a identificação do interesse pelo tema 

Educação Corporativa no Brasil, buscou-se também levantar os estudos, dentro do 

mesmo recorte temporal (2000 a 2014), publicados e que estão disponíveis nos 

anais dos nove congressos da ANPAD, sendo eles:  

EnANPAD - Encontro da ANPAD; 

EnEO - Encontro de Estudos Organizacionais; 

3Es -Encontro de Estudos em Estratégia; 

EMA - Encontro de Marketing; 

EnAPG - Encontro de Administração Pública e Governança; 

Simposio–Simpósio da ANPAD 

EnEPQ - Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração e 

Contabilidade. 

EnGPR - Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho; e, 

EnADI - Encontro de Administração da Informação; 

O levantamento procedido nos moldes citados acima observou apenas 

os temas mais trabalhados, dentro do portfólio disponível no site da ANPAD e 

ainda segundo os critérios adotados neste levantamento, como sendo: Educação 

Corporativa e Universidade Corporativa. A Tabela 3, a seguir, retrata os dados 

encontrados. 
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Tabela 3: Produção acadêmica sobre EC e UC, ANPAD (2000 – 2014) 

 

ANO  
Educação 

Corporativa 

Universidade 

Corporativa 
EVENTOS  

2000 - 1 EnANPAD 

2001 
 

1 EnANPAD 

2002 -  - - 

2003 - 1 EnANPAD 

2004 1 1 EnANPAD 

2005 -  - 

2006 
2  EnANPAD 

- 1 EnANPAD 

2007 - 1 EnGPR 

2008 - - - 

2009 

2 - EnANPAD 

- 2 
EnGPR e 

EnGPQ 

2010 2 - EnANPAD 

2011 3 - EnANPAD 

2012 1 - EnANPAD 

2013 2 - EnANPAD 

2014 1 - EnANPAD 

Total  14 8 3 

Fonte: (http://www.anpad.org.br) 

 

Observa-se que a produção acadêmica, nos eventos da ANPAD, referente ao 

tema Educação Corporativa possui 14 registros, para o período analisado, enquanto 

que as observações relativas ao tema „Universidade Corporativa‟ contam apenas 

com 8 registros. Também é possível verificar que nos anais dos Encontros da 

ANPAD, o EnANPAD figura como o evento que mais publicou trabalhos sobre os 

temas em questão, em virtude do número de repetições observadas. Outro ponto a 

se destacar, nesse levantamento, é o triênio 2009-2011, período em que o número 

de publicações somadas chegou a 9 trabalhos. Observa-se ainda que para os demais 

congressos da ANPAD, excetuando-se o EnANPAD, apenas pode-se verificar uma 

publicação, em 2009, no EnGPQ, e duas no EnGPR, sendo uma no ano de 2007 e 

outra 2009. A Tabela 3 apresenta um total de 22 trabalhos publicados, nos 

congressos da ANPAD, para o recorte temporal proposto. 

 

 

http://www.anpad.org.br/
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2.5. EDUCAÇÃO CORPORATIVA NA GESTÃO DO CONHECIMENTO. 

 

Quando se observa a etimológica da palavra “conhecimento”, identifica-se 

uma base Indoeuropéia, que gerou, em Grego, gnosis, que significa 

"conhecimento" e seus derivados, como é o caso do termo Gnóme que significava 

“razão” ou “entendimento” (DICIONÁRIO ETMOLÓGICO, 2016). Já quando se 

consulta o dicionário Houaiss on-line (2016), o significado reporta-se à ação de 

entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. 

De acordo com Nonaka & Takeuchi (1997) o conhecimento é considerado 

como a única fonte segura para sustentar a vantagem competitiva, sendo que 

empresas que se destacam no mercado são aquelas que criam os novos 

conhecimentos, conseguem disseminá-los em toda organização incorporam 

rapidamente em novas tecnologias e produtos. Desta forma verifica-se que as 

vantagens competitivas cada vez mais são advindas de critérios intangíveis e, por 

sua vez, menos dos elementos tangíveis, identificados como máquinas, 

equipamentos de produção, instalações, entre outros, dispositivos vistos como bens 

materiais que podem ser adquiridos.  

É nesse aspecto que, Nonaka & Takeushi (1997) classificaram o 

conhecimento humano como sendo tácito ou explícito. O conhecimento explícito, 

para os autores, seria aquele caracterizado por articulações vindas da linguagem 

formal, sendo esse facilmente transmitido, sistematizado e comunicado.  Todavia o 

conhecimento classificado como tácito, para os autores, possuiria maior dificuldade 

de articulação na linguagem formal, porém esse seria considerado o conhecimento 

mais importante. Nonaka & Takeushi (1997) também defendem que o 

conhecimento pessoal seria o que possui sua incorporação através da experiência 

individual de cada sujeito e que só poderiam ser avaliados por meio da ação desse 

mesmo sujeito. 

Davenport & Prusak (1998) definem o conhecimento como uma fluida 

mistura de experiência condensada por valores, informação contextual e insight`s 

experimentados, onde essa constrói um embasamento teórico utilizado para a 

avaliação e na incorporação de novas experiências e informações. O conhecimento, 

segundo esses autores, teria sua origem e seria aplicado na mente dos que se 

tornavam conhecedores de algo. Já para as organizações, ainda segundo os autores, 
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o conhecimento costuma estar expresso não só em documentos ou repositórios, mas 

também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais. 

Dessa forma ao alinhar o termo “gestão” ao termo “conhecimento”, tem-se 

uma tentativa de organizar e melhor administrar o conhecimento que se encontrava 

disseminado em um grupo, uma organização ou uma empresa, com intuito de 

buscar algum tipo de vantagem. Nesse aspecto, Sveiby (1998) comenta que a 

Gestão do Conhecimento está diretamente ligada à arte de gerar valor tendo como 

base os bens intangíveis de uma organização, no caso seria gerenciamento do 

conhecimento adquirido por meio das experiências vividas por cada membro e pela 

própria organização em si. 

Terra (2001) defende que o significado de gestão do conhecimento é: 

A organização das principais políticas, tecnologias, processos e 

ferramentais gerenciais à luz de uma melhor compreensão dos processos 

de geração, identificação, validação, disseminação, compartilhamento e 

uso dos conhecimentos estratégicos para gerar resultados (econômicos) 

para a empresa e benefícios para os colaboradores (Terra, 2001, p. 165).  

 

Já Leibowits (1996) defende que para a afirmação de um sistema de 

Educação Corporativa consistente é necessário um bom desenho das suas políticas 

e diretrizes, onde essas devem se encontrar voltadas para a gestão do conhecimento 

da organização mantenedora. 

Diante dos dados postos até o momento e analisando o posicionamento dos 

autores deste levantamento teórico, verifica-se ser pertinente a afirmação de que as 

empresas que possuem estruturas formais de Educação Corporativa adotam, em 

algum nível, um modelo de Gestão do Conhecimento. A intenção dessa ação seria 

concatenar as políticas e os procedimentos as suas estratégias, visando com isto 

alcançarem uma vantagem competitiva sustentável ante aos avanços das 

tecnologias e as demandas advindas do mercado. Desta forma é valido retornarmos 

ao relatório apresentado pelo IPEA (BATISTA, QUANDT, PACHECO E TERRA, 

2005) onde o mesmo apresenta uma lista com 26 práticas ligadas à Gestão do 

Conhecimento, afirmando que essa lista teria sido elaborada a partir de exemplos 

concretos observados em organizações de todo o mundo, englobando: aplicações, 

técnicas, processos e ferramentas. O Quadro 4, a seguir, apresenta a relação dessas 

práticas com seus respectivos conceitos e se esses foram identificados, através de 

documentos oficiais da ECT, como implantados e em funcionamento. 
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 Quadro 4: Práticas e conceitos da gestão do conhecimento 

 

Nº Prática Conceito 
Aplicado 

na ECT 

1 

Comunidades 

de 

conhecimento 

Grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas em torno 

de um interesse comum. 
√ 

2 Coaching 
Faz parte de processo planejado de orientação, apoio, diálogo e 

acompanhamento, alinhado às diretrizes estratégicas. 

Não 

identificado 

3 Mentoring 

Modalidade de gestão do desempenho na qual um expert 

participante (mentor) modela as competências de um indivíduo 

ou grupo, observa e analisa o desempenho e retroalimenta a 

execução das atividades do indivíduo ou do grupo 

Não 

identificado 

4 Benchmarking 
Busca sistemática das melhores referências para comparação a 

processos, produtos e serviços da organização 
√ 

5 

Fóruns 

(presenciais e 

virtuais) 

Espaços para discutir, homogeneizar e compartilhar informações, 

Ideias e experiências que contribuirão para o desenvolvimento de 

competências e para o aperfeiçoamento de processos e atividades 

da organização. 

√ 

6 

Portais, 

intranets e 

extranets 

Espaço web de integração dos sistemas corporativos, com 

segurança e privacidade dos dados; pode constituir-se em um 

verdadeiro ambiente de trabalho e repositório de conhecimento 

para a organização e seus colaboradores. 

√ 

7 
Memória 

organizacional 

Registro do conhecimento organizacional sobre processos, 

produtos, serviços e relacionamento com os clientes. 
√ 

8 

Sistemas de 

inteligência 

organizacional 

Transformação de dados em inteligência, com o objetivo de 

apoiar a tomada de decisão. 
√ 

9 
Educação 

corporativa 

Processos de educação continuada estabelecidos com vistas à 

atualização do pessoal de maneira uniforme em todas as áreas da 

organização. 
√ 

10 
Universidade 

corporativa 

Constituição formal de unidade organizacional dedicada a 

promover a aprendizagem ativa e contínua dos colaboradores da 

organização. 
√ 

11 Narrativas 

Técnicas utilizadas em ambientes de Gestão do Conhecimento 

para descrever assuntos complicados, expor situações e/ou 

comunicar lições aprendidas ou, ainda, para interpretar mudanças 

culturais. 

√ 

12 
Sistemas de 

workflow 

Controle da qualidade da informação apoiado pela automação do 

fluxo ou pelo trâmite de documentos. 
√ 

13 

Gestão do 

capital 

intelectual 

A prática incluir o mapeamento dos ativos organizacionais 

intangíveis; gestão do capital humano; gestão do capital do 

cliente; e política de propriedade intelectual. 
√ 

14 

Gestão 

Eletrônica de 

Documentos 

Prática de gestão que implica adoção de aplicativos 

informatizados de controle de emissão, edição e 

acompanhamento de tramitação, distribuição, arquivamento e 

descarte de documentos. 

√ 

15 
Data 

Warehouse 

Tecnologia de rastreamento de dados com arquitetura 

hierarquizada disposta em bases relacionais, permitindo 

versatilidade na manipulação de grandes massas de dados. 
√ 

16 
Balanced 

Scorecard 
Metodologia de medição e gestão de desempenho. √ 

17 

Sistema de 

gestão por 

competências 

Estratégia de gestão baseada nas competências requeridas para o 

exercício das atividades de determinado posto de trabalho. 
√ 

18 

Banco de 

competências 

individuais 

Repositório de informações sobre a capacidade técnica, 

científica, artística e cultural das pessoas. 
√ 

19 

Banco de 

competências 

organizacionais 

Repositório de informações sobre a localização de conhecimentos 

na organização, incluindo fontes de consulta e também as pessoas 

ou as equipes detentoras de determinado conhecimento. 
√ 

20 
Melhores 

práticas 

Identificação e difusão de melhores práticas, que podem ser 

definidas como um procedimento validado para a realização de 

uma tarefa ou a solução de um problema. 
√ 
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21 
Auditoria do 

conhecimento 

Registro do conhecimento organizacional sobre processos, 

produtos, serviços e relacionamento com os clientes. 
√ 

22 
Gestão de 

conteúdo 

Representação dos processos de seleção, captura, classificação, 

indexação, registro e depuração de informações. 
√ 

23 Data mining 

Os mineradores de dados são instrumentos com alta capacidade 

de associação de termos, permitindo-lhes pesquisar assuntos ou 

temas específicos. 
√ 

24 

Enterprise 

Resource 

Planning (ERP) 

Softwares que integram todos os dados e processos de uma 

organização em um único sistema. 
√ 

25 
Performance 

Indicator KPI 

Ferramentas de gestão para se realizar a medição e o consequente 

nível de desempenho e sucesso de uma organização ou de um 

determinado processo. 
√ 

26 

Customer 

Relationship 

Management  

Processo de promoção da Gestão do Relacionamento com o 

Cliente. 
√ 

Fonte: BATISTA, QUANDT, PACHECO E TERRA (2005). 

 

A ECT, até o ano de 2015, já demonstrava ter implantado, em sua plenitude, 

quase todas as práticas e procedimentos observados no relatório do IPEA e 

apontados no Quadro 4. Essas práticas também foram observadas no âmbito da 

UNICORREIOS, e a maioria encontra-se disponíveis aos empregados dos níveis 

operacional, tático e estratégico, excetuando-se algumas cujos procedimentos são 

inerentes a informações de caráter crítico, como são os casos de: Sistemas de 

workflow, Data Warehouse e Data Mining que, em via de regra, são restritos ao 

nível estratégico. 

 Tendo em vista que este estudo ainda levanta como questão: Qual a 

influência da Educação Corporativa, aplicada pela UNICORREIOS, no 

desenvolvimento da carreira profissional dos empregados da ECT, na Diretoria 

Regional do Rio Grande do Norte, faz-se necessário o esclarecimento de alguns 

conceitos como: Desenvolvimento Profissional, Entrega Profissional e Carreira 

Profissional. 

 

2.5.1. Desenvolvimento profissional. 

 

Alinhando os pensamentos de EBOLI (2004), SOUZA (2005), HARVEY 

(2007), SARSUR (2007), ARAÚJO (2011), observa-se a Educação Corporativa 

como uma nova e mais ampla política voltada para resultados, política essa que 

incorpora aspectos estratégicos com o desenvolvimento do capital humano 

empregado. Essa percepção identifica o desenvolvimento do empregado como uma 

variável que agrega valor à organização, possibilitando assim seu destaque no 

mercado e um provável diferencial competitivo. Por outro lado, é perceptível que 
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pessoas imbuídas de um sentimento de comprometimento com os objetivos 

organizacionais e que aderem as práticas da política de Educação Corporativa, 

também tem expectativas de reconhecimento, ou mesmo de crescimento, em suas 

carreiras profissionais. Essas posições geram pressões externas, vindas do ambiente 

competitivo que identificará o potencial crescente dessas organizações, e do 

ambiente interno, provocada pelas expectativas de melhoria e reconhecimento por 

parte dos empregados. 

Segundo Dutra (2002) essas pressões são as responsáveis pela alteração do 

foco da Educação Corporativa, de um nível de gestão de controle de pessoas para a 

gestão do desenvolvimento profissional, no âmbito organizacional. Dutra (2002) 

ainda categoriza os processos de gestão de pessoas, em relação a sua natureza, seus 

objetivos e seus parâmetros, como: movimentação, desenvolvimento e valorização. 

Desta forma, e ainda segundo o autor, o processo de desenvolvimento dentro do 

conceito de gestão de pessoas pode admitir uma visão funcionalista, sistêmica e a 

que se volta para o desenvolvimento humano. 

Ainda de acordo com o raciocínio de Dutra (2002, p. 50) essas visões atuam 

da seguinte forma, dentro da organização: 

a) A visão funcionalista, que orienta os processos da organização voltados para 

a realização de tarefas como treinamento, recrutamento e remuneração, não 

esclarece a interação dessas atividades com os demais processos dentro de 

uma organização, tratando esses processos como independentes. 

b) A visão sistêmica trata a gestão de pessoas prevendo a interação das 

funções, dos processos e das atividades de uma organização, porém encara 

cada uma como sistemas ou subsistemas; 

c) A visão do desenvolvimento humano atua além das duas anteriores, pois 

sustenta que o desenvolvimento humano embasasse em três pilares, na 

cultura da aprendizagem, nas dimensões da pessoa e no conceito de 

competência. 

 

Neste ponto devesse recorrer novamente ao entendimento do autor para que 

se esclareça o conceito de “desenvolvimento” como a capacidade de assumir 

atribuições e responsabilidades em níveis cada vez mais complexos (DUTRA, 

2002, p. 101). O Fato que deve ser destacado nesse momento é que o trabalho em 

níveis de complexidade cada vez mais elevados pode ser entendido como instigador 
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e estimulante, mas também pode ser entendido como gerador de frustrações, pois 

uma vez que se atinja o nível de complexidade proposto, o indivíduo pode somente 

se sentir estimulado se desafiado novamente. Assim, caso não seja possível novo 

desafio, o desanimo pela falta de estimulo pode causar um retrocesso. Fato que, 

ainda de acordo com o entendimento de Dutra (2002) o desenvolvimento humano é 

como uma variável mensurável e encontra-se atrelado, de forma particular, a cada 

indivíduo. 

 

2.5.2. Entrega profissional. 

 

O conceito de “entrega” também é trabalhado por Dutra (2002, p. 102) 

quando defende que em diferentes estágios de complexidade, o indivíduo deve ser 

capaz de entregar ou agregar valor ao negócio da empresa, para ele próprio e para o 

meio onde ele vive. Desta forma entende-se que o desenvolvimento humano 

profissional não depende diretamente do cargo ou função ocupada, essas posições 

são meras consequências do estágio de desenvolvimento alcançado, mas sim dos 

resultados que esse desenvolvimento consegue entregar e mensurar.  

Outro conceito evidenciado por Dutra (2004, p. 85) é o de competência: 

[...] talento natural ou adquirido, passível de aprimoramento, aplicado a 

prática ou ao conhecimento, que se relaciona com um desempenho 

superior em um cargo ou tarefa e que pode ser medido através da 

fixação de comportamentos esperados. 

  

Dutra (2004), ainda defende que atualmente, o conceito de competências é 

entendido como o somatório dessas duas linhas, ou seja, de características da 

pessoa (abordagem americana) e de entrega que levará a agregação de valor 

(abordagem europeia). 

 Sobre o assunto, Furukawa e Cunha (2010) esclarecem a relação entre os 

conceitos de entrega e competência quando afirmam que a capacidade de entrega, 

demonstrada por uma pessoa, proporciona uma perspectiva mais adequada para 

avaliá-la e assim permitir uma melhor orientação ao seu desenvolvimento. 

Nesse contexto, a apresentação dos conceitos de desenvolvimento, entrega e 

competência embasam o entendimento do modelo de gestão por competências, uma 

das práticas atribuídas ao modelo de gestão do conhecimento. E que, segundo os 

raciocínios verificados até então, deve se basear na habilidade de identificar, 
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observar, desenvolver, alocar e gerir pessoas e suas habilidades com intuito de 

atender as demandas com a eficácia necessária e requerida. 

 Silva e Brandão (2003) complementam o raciocínio quando defendem a 

existência de duas correntes, dentro da literatura, que tratam sobre o termo gestão 

por competência: 

a) Gestão por competência baseada em input – a ênfase nesse caso é no 

conhecimento que o indivíduo ou que a equipe possui e que gera resultados; 

b) Gestão por competência baseada em output – a ênfase nessa vertente é para 

os resultados alcançados decorrentes de características ou habilidades do 

indivíduo ou da equipe. 

Brandão (2006) joga luz sobre o assunto quando relata que a Educação 

Corporativa e a gestão por competência, práticas ligadas a gestão do conhecimento, 

atuam diretamente no desenvolvimento do potencial do profissional e na sua 

capacidade de entrega, devendo assim estar profundamente alinhadas a gestão 

estratégica de RH. 

Assim, observa-se que a percepção de entrega profissional está diretamente 

ligada à orientação para a realização. O conceito fica demonstrado quando da 

conclusão de uma atividade bem realizada ou pela superação de um modelo tido 

como de excelência. Ação para qual devem-se mobilizar conhecimentos, 

habilidades e atitudes pessoais e profissionais a fim de cumprir uma certa tarefa, 

com responsabilidade, numa determinada situação (RUAS, 2005, p. 49). 

Todavia, verifica-se que considerar que houve entrega profissional, por 

parte de um trabalhador, apenas pelo fato do mesmo possuir a capacidade de 

concluir tarefas especificas a contento, seria o mesmo que reduzir o conceito de 

entrega a um simples fator de avaliação profissional. Desse modo deve-se 

considerar que outros fatores, internos e externos, a atividade a ser desempenhada. 

Dessa forma, esse raciocínio infere que não é apenas a vontade de fazer do 

profissional que pode influenciar no sucesso da atividade. Fatores internos ao 

serviço como: conhecimento do trabalho a ser executado, disponibilidade de 

informações acerca da atividade a ser desempenhada e disponibilidade de 

ferramentas necessárias à sua consecução, podem impulsionar ou comprometer o 

resultado final da operação tanto quanto fatores externos, como por exemplo: 

reconhecimento da conquista por parte do empregador, motivação do empregado, 

recompensas e perspectivas de ascensão profissional. 
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2.5.3. Carreira profissional. 

 

O termo “Carreira”, segundo o dicionário Houaiss on-line (2016) é derivado 

da palavra latina carraria, e seu conceito, que de forma primária significava 

“caminho para carros”, passou por diversas transformações ao longo de sua 

aplicabilidade histórica, chegando atualmente a ser utilizado com o sentido de 

“caminho da vida profissional”. Nesse contexto o termo é atrelado ao processo de 

ocupar, galgar ou conquistar postos, cargos ou funções profissionais cada vez mais 

altas ou de destaque, sendo observado desde o século IX (ROGEL, 2007). O termo 

também é comumente interpretado como a soma de todos os cargos ou posições 

ocupadas por uma pessoa durante sua vida profissional.  

A Carreira Profissional de uma pessoa pode ser encarada também como uma 

caminhada de poucos passos, geralmente quando esse sujeito atua em organizações 

de estrutura rigida ou em âmbientes com baixa competitividade. Nesse caso a 

pessoa pode chegar a passar toda sua vida profissional ativa em uma unica posição. 

Todavia empresas que atuam em âmbientes com caracteristicas ou tecnologias 

inovadoras e que exigem grande flexibilidade de atuação, geralmente possibilitam 

aos seus empregados uma mobilidade em mesmo nível, propondo trabalhos e 

atividades cada vez mais desafiantes e complexas (DUTRA, 1996). Ampliando a 

própria definição, Dutra (1996), ainda defende que, seja qual for o caso, a carreira 

profissional de um sujeito é como uma estrada construída em conjunto pela 

empresa e pela própria pessoa. 

Hoje em dia, um dos conceitos mais amplos e aceitos sobre Carreira 

Profissional, é o defendido por Jonasz, Sullivan e Whiting (2003) onde afirmam ser 

a sequência de posições ocupadas, caracterizadas pela flexibilidade de atuação e 

crescente nivel de complexidade, em inumeras empresas, com enfase no 

apredizado, no atendimento das expectativas e na satisfação do sujeito, em 

detrimento da simples acumulação de cargo e de incremento salarial”. 

O sistema que delineia as possibilidades de carreira profissional, em uma 

empresa, é assegurado por princípios ou regras e que gralmente são definidos de 

acordo com sua cultura e valores vigentes. Embora, esses princípios possam sofrer 
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alterações no decorrer do tempo, essas são contempladas de forma lenta e espaçada 

temporalmente, dada a necessidade de estudos e avaliações devido à complexidade 

dos fatores envolvidos. Para Dutra (2002) a estrutura de carreira é o desenho que 

define as posições, cargos e funções, dentro de uma determinada atividade 

profissional e deve ser compatível com outros sitemas de gestão de pessoas. 

Dutra (2002) também propõe três variações de estrutura de carreiras: 

a) Em linha - as possibilidades de ocupação de posições estão dispostas em 

uma única direção e cada nível possui suas descrições de responsabilidade, 

pré-requisitos e atribuições. 

b)  Em rede - a estrutura possibilita uma gama de possibilidades que podem ser 

escolhidas pelos propensos ocupantes, todas descritas em critérios claros e 

cpreviamente definidos, possui o foco nas atividades do trabalho 

c) Paralela – a estrutura mais flexível e abrangente, dando a possibilidade do 

sujeito migrar entre o nível gerencial e técnico. Reflete, de forma mais atual, 

a característica dos modelos de gestão do conhecimento.  

 

Dutra (1996) apresenta o entendimento que o desenho de uma estrutura de 

carreiras, encontra-se, por definição, ancorado na ideia de desenvolvimento de 

indivíduos enquanto profissionais e é baseado na assimilação de competências 

requeridas em cada nível. Ainda para Dutra (1996) os programas de Educação 

Corporativa, em sua maioria, incorporam o fato de que os empregados atribuem sua 

entrega profissional ao objetivo de galgarem novos níveis em seu desenvolvimento 

profissional, alcançando assim um grau de maior destaque em sua carreira. Todavia 

o desenho da estrutura de carreiras, em cada organização, é atribuído, basicamente, 

de acordo com a necessidade da própria empresa, sua estrutura organizacional, sua 

complexidade entre os níveis, seu tipo, e sua natureza jurídica (DUTRA, 1996 e 

ROGEL, 2007).  

Outros pontos também são observados como influentes na elaboração ou 

atualização dos sistemas de carreiras nas empresas. Aspectos como alteração de 

traços da cultura organizacional, momento histórico da empresa ou do ambiente 

onde ela atua, variação em seu organograma ou outras variações de contexto macro 

podem justificar a necessidade de alterações nos sistemas que balizam a 

possibilidade de evolução na Carreira Profissional aplicados pelas empresas. 
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O Quadro 05, a seguir, apresenta de forma esquemática, o entendimento de 

Dutra (1996, p. 111), quanto a conjunção de papeis, interesses e expectativas por 

parte dos empregados, gestores e empresas, quanto as suas responsabilidades no 

processo de evolução de carreira profissional.  

 

Quadro 5: Responsabilidades na gestão de carreiras profissionais 

 

Sujeitos 

envolvidos 

Gerenciamento individual de 

carreira 

Sistema de gerenciamento de 

carreiras 

Responsabilidades 

dos empregados 

 Mapeamento de interesses, 

valores e habilidades próprios; 

 Definição de objetivos e 

necessidades profissionais; 

 Avaliação das possibilidades de 

carreiras disponíveis na empresa; 

 Perseguição do plano de ação e 

metas profissionais. 

 Identificar e disponibilizar, para 

a empresa, informações sobre 

necessidades, expectativas, 

competências e habilidades 

absorvidas, requeridas pelo seu 

corpo de empregados.  

Responsabilidades 

dos gestores 

 Conhecer o plano de carreiras 

disponível em sua empresa; 

 Aconselhar os empregados a 

conhecerem os planos de cargos e 

carreiras da empresa; 

 Estimular os empregados a 

planejar sua carreira; 

 Avaliar e acompanhar os 

objetivos e necessidades de 

desenvolvimento de seus 

subordinados em relação os 

objetivos da empresa; 

 Identificar, validar, armazenar e 

gerir as informações fornecidas 

pelos empregados; 

 Identificar e recrutar possíveis 

candidatos, internos, e que 

estejam em condições de 

assumir vagas em aberto; 

 Identificar oportunidades, de 

preferência de forma previa, e 

que permitam o 

desenvolvimento de 

empregados. 

Responsabilidades 

da empresa 

 Criar, implementar e gerir um 

sistema que promova o 

planejamento de ascensão de 

carreiras; 

 Promover a divulgação do 

sistema de planejamento de 

carreiras entre gestores e 

empregados; 

 Promover as ações necessárias, 

ou identificadas pelos gestores, 

que possuem relação com a 

capacitação de empregados e 

gestores e que visam atender a 

demanda gerada por 

competências requeridas.  

 Dotar a empresa de 

informações, disponíveis e 

confiáveis, sobre os processos 

de gestão do plano de carreiras; 

 Manter o sistema de 

gerenciamento de carreiras 

atualizado com informações de 

cunho estratégico e que 

influenciem na gestão do 

próprio plano.  

Fonte: Dutra (1996). 

 

Ainda segundo o entendimento de Dutra (1996, p 111) as responsabilidades, 

descritas no quadro 5, facilitam no entendimento das interligações entre os sujeitos 

envolvidos e suas responsabilidades, demonstrando a interação entre perspectivas e 

expectativas individuais de cada empregado, dos gestores e da própria empresa. 

Essa linha de raciocínio atribui ao empregado parte da responsabilidade pelo 
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planejamento de sua própria carreira. Devendo essa encontrar-se baseada em suas 

aspirações e objetivos pessoais, bem como encontra-se também alinhada ao 

planejamento e as oportunidades oferecidas pela empresa ao qual faz parte. Para 

Dutra (1996) caberia aos gestores um papel de interligação entre as aspirações 

pessoais dos empregados e as metas e objetivos estratégicos da empresa e 

finalmente a elas, as empresas, a responsabilidade de criar, difundir e gerenciar 

oportunidades, definindo critérios claros e objetivos de ascensão profissional. 

O Quadro 06, a seguir, faz uma relação entre o sistema de Educação 

Corporativa e o Sistema de Administração de Carreira, levando em consideração os 

conceitos, os papeis a serem desempenhados pelos empregados e pela empresa e os 

resultados que devem se esperados de tal conjunção. 

 

Quadro 6: Sistemas de Educação Corporativa e de Carreiras Profissionais 

 

Processos Conceito 

Papel 

desempenhado 

pelos 

empregados 

envolvidos 

Papel 

desempenhado 

pela empresa 

Resultados 

esperados 

Sistema de 

Educação 

Corporativa 

Perfil de “guarda-

chuva estratégico” 

voltado para o 

desenvolvimento 

de toda a cultura, 

valores e 

conhecimento da 

empresa, voltado 

para a 

concretização dos 

objetivos 

estratégicos. 

Fomento das 

competências 

voltadas para o 

desenvolvimento 

humano e 

alinhadas aos 

objetivos 

estratégicos da 

empresa. 

Identificar a 

necessidade e 

oferecer 

oportunidades que 

permitam o 

desenvolvimento 

das competências 

humanas 

essenciais ou 

práticas e que 

tenham relação 

direta com os 

objetivos 

estratégicos. 

Desenvolvimento e 

manutenção de uma 

vantagem 

competitiva baseada 

na assimilação de 

competências 

requeridas, já 

incorporadas e 

necessárias, 

identificadas entre os 

empregados e com 

base nos objetivos 

estratégicos da 

empresa. 

Sistema de 

Administração 

de Carreiras 

Sistema 

responsavel pelo 

desenho e gestão 

das possibilidades 

de carreiras 

profissionais de 

uma empresa, 

baseado em 

princípios ou 

regras claras e 

objetivas. 

Planejamento e 

gestão individual 

de competências 

alinhando suas 

aspirações aos 

objetivos e 

oportunidades 

promovidas pela 

empresa 

Gerenciamento de 

oportunidades e 

definição de 

regras claras e 

objetivas de 

ascensão, bem 

como o 

desenvolvimento 

de instrumentos 

legítimos para 

seleção. 

Mediar expectativas e 

objetivos 

organizacionais com 

interesses pessoais de 

seus empregados, 

permitindo a 

identificação, o 

desenvolvimento e a 

retenção de talentos 

em prol da satisfação 

dos empregados. 

Bem como a criação 

e manutenção de uma 

vantagem 

competitiva 

sustentável para a 

empresa. 

Fonte: adaptado de Dutra (1996) e Rogel (2007). 
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No Quadro 6, observa-se a relevância do planejamento da carreira 

profissional e da proeminente necessidade de colocá-la em prática, sendo fiel as 

etapas, caminhos e opções previamente elegidas, todavia permitindo-se a 

adequação em virtudes de oportunidades não previstas. Essa a atitude, de caminhar 

de encontro à concretização das metas e objetivos, tanto pessoais quanto 

profissionais, revela-se um grande desafio. Dentro do atual cenário competitivo, a 

manutenção indefinida e, as vezes, sem o devido mérito, de uma pessoa em uma 

mesma função, tem sido cada vez menos observado. Muitas vezes a troca de 

gestores acontece em decorrência de fatos econômicos, políticos, sociais e da 

rapidez com que novas tecnologias demandam novas atividades. Nesse contexto as 

relações existentes entre os conceitos de Sistema de Educação Corporativa e o de 

Administração de Carreira são reforçados. O desempenho exitoso, no papel 

desenvolvido por cada envolvido no processo, seja ele empregado ou empresa, gera 

expectativa para com os resultados esperados. Consequentemente novas 

competências são requeridas e novas oportunidades surgem. Segundo Dutra (2002) 

e Rogel (2007), essas mudanças, em sua maioria, são influenciadas também pela 

globalização, agilidade nos processos de comunicação, horizontalidade, 

terceirização de serviços e sobreposição de função.  
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3.  A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

 

Atuando desde a época imperial até os dias atuais, a instituição brasileira 

responsável pelo correio postal é atualmente conhecida como Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos e encontra-se vinculada ao Ministério das Comunicações. 

Essa organização pode ser considerada a Instituição pública mais antiga do Brasil. 

Porém foi apenas pelo Alvará de 20 de janeiro de 1798, que se instituiu o processo 

de organização postal dos correios terrestres, e foi estabelecida a primeira ligação 

postal marítima regular entre o Brasil e Portugal. Somente em 1931 é que foi 

Criado o Departamento de Correios e Telégrafos, subordinado ao Ministério da 

Viação e Obras Públicas, fato que regulamentou as atividades postais no Brasil. 

Finalmente, em 20 de março de 1969, pela Lei nº. 509, de mesmo ano, foi que a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) surgiu, e assim, juntamente 

com a ECT, nascia uma nova postura por parte dos poderes públicos com relação à 

importância das comunicações, particularmente no que se refere aos serviços 

postais e telegráficos, para o desenvolvimento do País (ECT, 2000). 

Os CORREIOS, nome de fantasia da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, ou simplesmente ECT, como também é mais conhecida, possui efetiva 

atuação em todo o território nacional e mais recentemente no exterior com a sanção 

da Lei 12.490/11, fato que proporcionou à empresa uma ampliação do seu campo 

de atuação e dotou-a de modernas ferramentas de gestão, possibilitando-a enfrentar 

a concorrência com serviços mais ágeis e eficientes. 

A empresa teve sua primeira sede no Estado do Rio de Janeiro, ainda 

quando era o Departamento de Correios e Telégrafos, mudando no início da década 

de 1970 para a capital do país. Hoje o edifício sede da ECT encontra-se localizado 

no seguinte endereço: SBN Quadra 1 Bloco A, Asa Norte 70002-900 Brasília/DF, 

conforme se observa na Figura 1, a seguir. 
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Figura1: Localização do Ed. Sede da ECT. 

 
Fonte: https://www.google.com.br/maps 

 

Atualmente a ECT possui mais de 100 mil empregados distribuídos em 

todos os estados do país, com uma grande ênfase nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O Gráfico 1 demonstra essa 

distribuição.  

Gráfico 1: Distribuição dos empregados da ECT no Brasil. 

 
Fonte: http://www.correios.com.br, verificado em setembro de 2016. 

http://www.correios.com.br/
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Em outubro de 2009 a ECT adotou uma nova Identidade Corporativa, na 

qual, segundo o entendimento da presidência, a época, seria mais adequada aos 

novos tempos e assim poderia impulsionar a empresa frente aos crescentes desafios 

futuros. Essa nova estrutura organizacional da ECT segue um conceito 

departamentalista e possui um colegiado como órgão principal. A adoção dessa 

nova postura pela ECT visa contribuir para que a empresa torne-se uma corporação 

de “classe mundial”, destacada por suas práticas e resultados. A Figura 2 apresenta 

o atual organograma da ECT. 

 

Figura 2: Organograma da ECT 

 

 
Fonte: http://www.correios.com.br, verificado em setembro de 2016. 

 

 

Encontram-se indicada por uma seta vermelha, na figura acima, a unidade 

analisada, através dos seus empregados. 

Na nova estrutura da ECT, a Vice-presidência de Gestão de Pessoas 

(VIGEP) é a área responsável por prover os recursos humanos necessários às 

demandas da Empresa, desenvolvendo e implementando políticas de captação, 

http://www.correios.com.br/
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gestão e desenvolvimento de pessoas. Nessa atuação, a UNICORREIOS destaca-se 

como o órgão responsável por construir o conhecimento organizacional com base 

nas competências requeridas para a sustentabilidade dos negócios da Empresa, 

formulando propostas, políticas e diretrizes de Educação Corporativa e gestão do 

conhecimento. Na Figura 3 observa-se, indicada por uma seta vermelha, a posição 

da UNICORREIOS dentro da VIGEP. 

 

Figura 3: Organograma da VIGEP 

 

 
Fonte: http://www.correios.com.br, verificado em setembro de 2016. 

 

Figurando com status de Departamento, a UNICOREIOS, demonstra 

importância equivalente as demais unidades dentro da VIGEP, situação que denota 

a inclinação da ECT para os temas relacionados a Educação Corporativa. 

 

3.1. UNIVERSIDADE CORREIOS (UNICORREIOS). 

 

A ECT, desde sua fundação, em 1969, vem investindo de forma sistemática 

em recursos humanos, mantendo o foco principal na formação de pessoal 

especializado e na melhoria da sua qualidade operacional. No final da década de 70, 

a empresa encontrava-se atuando com dois órgãos voltados para a capacitação de 

http://www.correios.com.br/
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seus empregados, sendo eles: a Escola Superior de Administração Postal - ESAP, 

direcionada ao ensino do pessoal de nível superior, e o já extinto Departamento de 

Recursos Humanos - DRH, esse com núcleos instalados em todas as regionais, e 

empenhados no treinamento de empregados de nível básico, médio e técnico. 

Na década de 1980, até os atuais dias, a ECT vem adotando uma estratégia 

de aumento no repasse de parte da receita operacional destinada às atividades de 

educação, essa tendência tinha como foco conceber uma orientação única para o 

setor de responsável, de forma corporativa, à qual caberia a função de preencher as 

lacunas deixadas pelo então sistema vigente. A criação da UNICORREIOS deu-se 

com a emissão da Portaria PRT nº 252/2000 e representava a materialização do 

entendimento que a ECT precisaria por mais foco ao conceito de Educação 

Corporativa que era empregada até o momento na empresa, bem como melhor 

esclarecer qual seria sua estratégia de educação deste momento em diante. O fato 

coincidiu com a declaração da filial brasileira da Deloitte
5
, que afirmou haver uma 

grande ampliação no número de universidades corporativas em empresas públicas e 

Órgãos da administração direta e indireta no Brasil, sistema também adotado por 

grandes empresas estrangeiras (DELOITTE, 2016). Todavia foi no ano de 2002 que 

a UNICORREIOS, responsável pelas orientações estratégicas voltadas para a 

coordenação das ações de capacitação, educação e gestão do capital intelectual da 

empresa, iniciou de fato suas atividades. 

Somente em 2009 que a Universidade CORREIOS, até então chamada de 

UNICO, adotou o nome UNICORREIOS e passou a apresentar uma estrutura 

fundamentada em escolas, cada uma voltada para uma área estratégica da empresa. 

Desde então a UNICORREIOS pauta suas ações em três pilares fundamentais, 

quais sejam: 

1 – Adequar a estrutura organizacional de educação com prioridade para o 

atendimento das linhas de negócios da empresa; 

2 – Alinhar a estrutura organizacional à implementação das Escolas de 

Negócios, Liderança e Suporte; e, 

                                                 
5
 Deloitte Touche Tohmatsu Limited é uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, 

estabelecida no Reino Unido -“DTTL”, fundada em 1845, em Londres.a Deloitte hoje possui hoje 

700 escritórios em mais de 150 países, e conta com cerca de 244.000 profissionais, com faturamento 

anual de mais de U$ 36,8 bilhões. 
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3 – Racionalizar os custos, com educação, em ações e programas que 

promovam a capacitação de seus empregados e colaboradores (termo utilizado pela 

empresa para identificar seus Stakeholder‟s). 

Baseada na necessidade de suprir as demandas por uma educação 

profissional de excelência, dentro do setor postal nacional e internacional, a 

UNICORREIOS apresenta-se com a missão de, praticar a educação permanente 

como diferencial competitivo para seu negócio. Quanto à visão, a UNICORREIOS, 

quer ser referencial de excelência em Educação Corporativa no Brasil. Para tanto, 

seu sistema engloba todo o esforço de educação da empresa, em todos os níveis 

hierárquicos, e seu público-alvo não se restringe somente a seus empregados, sua 

cadeia de valores integra: colaboradores diretos e terceirizados, operadores 

nacionais e estrangeiros, parceiros, reguladores, fornecedores, clientes, associações 

de classe, organismos internacionais e as comunidades onde atualmente suas 

unidades encontram-se inseridas (ECT, 2016). A utilização dessa segmentação intui 

uma forma de agrupar áreas de interesse ou de necessidades com objetivo de 

organizar espaços físicos e virtuais, facilitar o acesso e a pesquisa por parte de seus 

empregados, dinamizar a gestão dos processos educacionais direcionando as ações 

de educação de acordo com a realidade de cada escola do grupo. Com a divisão das 

áreas do conhecimento entre as escolas, a UNICORREIOS também visa atingir a 

excelência na vertente estratégica, da gestão do conhecimento, destinada para 

política de Educação Corporativa implementada pela ECT (ECT, 2016).   

A UNICORREIOS, com o objetivo de universalizar as ações de educação a 

todos os sem empregados e membros da sua cadeia de valor, mantém um site 

institucional para facilitar o acesso as informações e aos cursos. Segundo a 

instituição, a meta é viabilizar o acesso ao Sistema de Educação Corporativa pelos 

empregados que se encontram longe de sua sede em Brasília, ou de suas unidades 

de educação, estabelecidas em cada uma das Regionais. O acesso a 

UNICORREIOS e as suas ações de educação, pode ser feito de sua intranet ou a 

partir da internet através da URL “http://unicorreiosvirtual.correios.com.br/”. 

 

 

 

http://unicorreiosvirtual.correios.com.br/
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4.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Encontram-se abordados neste capítulo os procedimentos metodológicos 

que nortearam a investigação e delimitaram seu raio de alcance, com a finalidade de 

contemplar os objetivos. Esse tópico fundamenta-se nas proposições de Bardin 

(1977), Godoy (1995), Freitas (2000), Conover (1999), Vergara (2000), Roesch 

(2005), Magalhães e Lima (2005), Flick (2009) e Souza, Kantorski e Luis (2011). 

 

4.1.  TIPO DE PESQUISA 

 

O presente estudo se caracteriza como sendo uma pesquisa de natureza 

descritiva, visto que a pesquisa foi realizada descrevendo as características da 

população estudada. Para Freitas (2000), a pesquisa descritiva busca identificar quais 

situações, eventos, atitudes ou opiniões que são observadas em uma população, 

descrevendo seus fenômenos, ou ainda, confrontando-os entre si.  

Esse estudo corresponde as caracteristicas de uma pesquisa bibliográfica, 

pois embasa-se em fontes teóricas, como livros e artigos, para sistematizar o estado 

da arte sobre o tema pesquisado (VERGARA, 2000). A pesquisa ainda se 

caracteriza como uma pesquisa documental, já que esta fez uso de dados 

secundários relativos a Leis, Decretos, Portarias, Relatórios, Memorandos, Manuais 

e demais registros escritos que tratam sobre o tema (SOUZA, KANTORSKI e 

LUIS, 2011). 

Trata-se de um estudo de caso, já que a pesquisa se caracteriza por uma 

menor amplitude e uma maior profundidade sobre o objeto estudado, visto que a 

mesma procurou analisar a Educação Corporativa e como ela influência no 

desenvolvimento profissional dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos – ECT, na Diretoria Regional do Rio Grande do Norte. A opção por se 

fazer um estudo de caso motivou-se, também, pela intenção de se analisar de forma 

exaustiva uma determinada unidade social, UNICORREIOS, e encontrou 

embasamento no entendimento de Godoy (1995b, p.25) que descreve um estudo de 

caso como sendo: “um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente, visando o exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito 

ou de uma situação em particular”. 
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4.2.  SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Para o estudo em questão foram selecionados os sujeitos que estão 

diretamente envolvidos com a gestão e a implementação das políticas de Educação 

Corporativas desenvolvidas pela UNICORREIOS, como também pelos próprios 

empregados, beneficiários dessas ações de educação. O estudo elencou três grupos 

de sujeitos, todos no âmbito da Diretoria Regional do Rio Grande do Norte: 

a) Gestores, formado pelos empregados responsáveis pelo gerenciamento e 

alinhamento das políticas de educação adotadas pela UNICORREIOS e 

os objetivos estratégicos da ECT (empresa provedora); 

b) Facilitadores, formado pelos técnicos administrativos que trabalham 

com as atividades de apoio e os instrutores (permanentes e temporários) 

que promovem as atividades de capacitação e docência; e, 

c) Empregados, formado pelos próprios empregados. Faz-se necessário 

esclarecer que apenas foram observados os sujeitos que se encontravam 

com vínculo empregatício ativo com a empresa, durante o período de 

estudo.  

O Quadro 7, a seguir, estão identificados os sujeitos ativos e envolvidos com 

as atividades da UNICORREIOS. 

 

Quadro 7: População. 

GRUPO 
VINCULO 

(Função) 
SIGLA QUANTIDADE 

GESTORES 

(G1) 

Diretor, Gerente e 

Chefe de Seção. 

GE-1 

3 GE-2 

GE-3 

FACILITADORES 

(G2) 

Supervisores, 

Instrutores 

Permanentes e 

Instrutores 

Temporários. 

FA-1 

6 

FA-2 

FA-3 

FA-4 

FA-5 

FA-6 

EMPREGADOS 

(G3) 

Empregados 

lotados no RN 
EP 1.738 

Fonte: Software de Gestão Integrada - ERP, em março de 2017. 

 

O estudo usou o critério de “saturação teórica”, com os grupos G1 

(Gestores) e G2 (Facilitadores) que, segundo Flick (2009), acontece quando as 
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observações feitas começam a ser repetitivas ou quando não há mais nada de novo a 

ser acrescentado, no que tange ao assunto pesquisado.  

Quanto ao grupo G3 (empregados) a quantidade de sujeitos foi definida com 

base na amostragem aleatória simples, conforme a fórmula a seguir: 

 

 

Assim:  

n = O tamanho da amostra que se quer calcular 

N = Tamanho do universo. Esse universo foi composto pelos 1.738 

empregados lotados na Diretoria Regional do RN. 

Z = É o desvio do valor médio aceitável para se alcançar o nível de confiança 

desejado. Nível de confiança 95% -> Z=1,96 

e = É a margem de erro máximo (e = 5%) 

p = É a proporção que se espera encontrar. 

 Desta forma, obteve-se um total de 315 (trezentos e quinze) sujeitos. 

 

4.3.  COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados se deu através de duas fontes, primários e secundários. Os 

instrumentos utilizados durante a coleta de dados primários foram as entrevistas 

semiestruturadas, aplicadas com os sujeitos integrantes dos grupos G1 (Gestores) e 

G2 (Facilitadores) e o questionário ao grupo G3 (Empregados). O questionário 

utilizado foi do tipo Likert, com escala de concordância de 5 (cinco) pontos, onde a 

variação ocorre da menor para a maior concordância com a questão relacionada, 

sendo o “Discordo Totalmente” correspondendo a 1 (um) ponto e o “Concordo 

Totalmente” correspondendo a 5 (cinco) pontos. A coleta de dados secundários se 

deu através de documentos internos e externos a empresa, tais como: Portarias, 

Relatórios, Memorandos, Manuais, Leis e Decretos,. 

 Os sujeitos assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

autorizando a realização das entrevistas. As entrevistas foram realizadas no local de 

trabalho dos sujeitos e essas ocorreram durante o mês de abril de 2017. Foram 

utilizados como equipamentos de registro o gravador digital e o bloco de anotações. 

Quanto ao questionário, esse foi disponibilizado via Web, e sua construção 

viabilizada através do aplicativo “Google Docs”. Os empregados receberam, em 
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05/04/2017, um e-mail corporativo convidando a participar da pesquisa. O acesso 

ao ambiente era fornecido através de um click em um hiperlink disposto no próprio 

e-mail. Os sujeitos que concordavam com a participação no estudo eram 

automaticamente direcionados para o ambiente das perguntas. Com esse aplicativo 

o recebimento das respostas, bem como a consolidação dados referentes a cada 

questão colocada, eram feitas automaticamente, fato que facilitou o processo de 

análise dos dados. 

Ambos, entrevista e questionário, possuem 5 questões previas, todas de 

múltipla escolha que têm como objetivo trançar o perfil sócio demográfico dos 

sujeitos participantes. 

 

O Quadro 8, a seguir, apresenta de forma esquemática a estratégia adotada 

pelo estudo.  
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As variáveis analíticas expressas no Quadro 8 dizem respeito aos seguintes aspectos: 

a) Sistema de Educação Corporativa – se existe e qual é o Sistema de Educação 

Corporativa utilizado, quanto a sua estrutura e políticas de atuação; 

b) Planos de Carreira – se existem e como são oferecidos esses planos para o 

trabalhador; 

c) Qualificação do Sistema Educação Corporativa - conhecer as ações de 

educação e como elas impactam no desenvolvimento da carreira profissional; 

d) Impulso no Desenvolvimento – identificar se os empregados atribuem o 

impulso em procurar o desenvolvimento de suas carreiras profissionais à uma 

motivação particular ou a algum fato motivador vindo da empresa, tal como a 

chefia, a cultura, a UNICORREIOS ou aos colegas de trabalho; 

e) Frequência na Participação – identificar junto aos empregados, que 

frequentam o Sistema de Educação Corporativa, ou as ações de educação 

promovidas pela UNICORREIOS, se eles acreditam que a participação nesses 

eventos resulta em algum efeito mais positivo no desenvolvimento de suas 

carreiras profissionais; 

f) Recompensas Percebidas – verificar se os empregados perceberam 

recompensas (remuneração, premiação, reconhecimento, valorização, ocupação 

de posições mais complexas ou de destaque profissional) em decorrência da 

participação no Sistema de Educação Corporativa, ou de ações de educação, 

promovidas pela UNICORREIOS; 

g) Acúmulo de Capital de Carreira – verificar se o empregado identifica no 

Sistema de Educação Corporativa, ou nas ações de educação, a chance de 

viabilizar um crescimento na carreira profissionalmente escolhida, em virtude da 

oportunidade de assimilação de novos conhecimentos, da ampliação de 

competências ou mesmo da criação de um networking.  

  

4.4.  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Quanto à abordagem da análise dos dados, o estudo utilizou a Análise documental 

que segundo Souza, Kantorski e Luis (2011) consiste em identificar, verificar e apreciar 

os documentos, com a finalidade de descrever e representar o conteúdo dos documentos, 
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de forma diferente dos originais, e a Análise de conteúdo que segundo Bardin (1977, p. 

31): 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicações 

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

destas mensagens. 
 

 O processo de análise de conteúdo iniciou uma etapa de pré-análise, onde foram 

feitas a organização, a seleção do material e a transcrição das entrevistas, facilitando 

assim as leituras e consultas. Em um segundo momento foi procedido, de forma mais 

objetiva, a exploração do material selecionado com sua respectiva codificação dos 

dados, seleção das regras de contagem e categorização. Por fim o estudo adentrou na 

fase final de tratamento dos resultados, buscando esclarecer e, em alguns casos, 

consolidar as inferências e interpretações sobre os dados postos. No estudo em questão 

foi adotado o critério semântico, por categorias de análise, de acordo com as dimensões 

escolhidas e suas respectivas variáveis analíticas, isso devido a utilização, 

principalmente, da base teórica apresentada por Dutra (1996). No que se refere ao 

processo de categorização, optou-se utilizar a separação por “caixas” (BARDIN, 1977, 

175), isso devido a distribuição dos elementos ocorrer na sequência em que eram 

identificados e por serem dispostos de acordo com a análise teórica promovida. 

O estudo também teve um enfoque quantitativo quando da analise dos dados 

produzidos pelo grupo G3 e colhidos através do questionário, seguindo o entendimento 

do pensamento de Roesch (2005) quando o mesmo afirma que as abordagens 

qualitativas e quantitativas podem ser utilizadas em qualquer tipo de projeto. Assim, a 

natureza quantitativa será alcançada pelo método estatístico e utilizará técnicas de 

estatística descritiva.  

A abordagem quantitativa englobou os dados colhidos quando da implantação 

dos questionários. Essa etapa do estudo foi viabilizada com intuito atender a um dos 

objetivos especificos: identificar a percepção dos empregados da ECT, na Diretoria 

Regional do Rio Grande do Norte, quanto aos benefícios gerados pela Educação 

Corporativa praticada pela UNICORREIOS, no que tange ao desenvolvimento da sua 

carreira profissional. Para essa análise foram adotados procedimentos de estatística 

descritiva. 
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Segundo Magalhães e Lima (2005) a estatística descritiva corresponde à 

organização, e ao resumo, de informações visando facilitar o entendimento do 

comportamento da amostra, através de medidas, tabelas, gráficos e relação entre 

variáveis. 

Com intuito de destacar a inter-relação entre as respostas, obtidas quando da 

aplicação dos questionários, e suas possíveis interferências entre as respectivas 

variáveis, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman
6
. Segundo Conover, 

(1999) é uma medida de correlação não paramétrica, essa não faz suposição sobre a 

distribuição de frequências das variáveis, geralmente usada para variáveis em escala 

ordinal, muitas vezes associada a escala Likert, O aplicativo EXCEL 2013, da 

Microsoft, foi o software escolhido para análise do pacote estatístico utilizado na 

realização das análises multivariadas deste estudo, o aplicativo foi selecionado devido 

sua disponibilidade de ferramentas gráficas o que facilitou a criação e edição de 

gráficos, tabelas, imagens e quadros. 

                                                 
6
 Chamada assim devido a Charles Spearman, é normalmente denominada pela letra grega ρ (rho). Trata-

se uma medida de correlação não-paramétrica, isto é, ela avalia uma função monótona arbitrária que pode 

ser a descrição da relação entre duas variáveis. Medida padronizada pela força do relacionamento entre 

duas variáveis que não depende das hipóteses de um teste paramétrico” (FIELD, 2009, p.643). 



69 

 

 

 

5.  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

  Esse capítulo trata da análise e interpretação dos resultados obtidos. As 

informações foram confrontadas com os dados coletados mediante a análise documental 

e as categorias analíticas propostas por Dutra (1996, 2002 e 2004). 

 

5.1.  CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Em relação à caracterização dos sujeitos, as perguntas, que dispunham dessa 

intenção, foram apresentadas aos três grupos (G1, G2 e G3) e distribuídas em 2 etapas, a 

saber: 

1ª Etapa: perguntas sócio demográficas - sexo, faixa etária e nível de instrução; 

2ª Etapa: perguntas sobre o vínculo institucional – quanto tempo de empresa, 

quantas ações de educação no ano de 2015 e faixa de renda. 

Vale reforçar que a caracterização não faz referência a todo o universo de 

empregados da Diretoria Regional da ECT, e sim apenas aos sujeitos participantes da 

pesquisa.  

No que tange à participação voluntária no estudo observa-se que a Tabela 4, a 

seguir, traduz os números envolvendo o universo de empregados da Diretoria Regional 

da ECT no RN, o número de empregados elegíveis para a consulta e as quantidades de 

sujeitos alcançadas na pesquisa, por instrumento de coleta.  

 

Tabela 4: Participação no estudo 

Universo de 

Empregados 
Empregados Elegíveis Instrumento 

Quantidade de 

Sujeitos 

1.738 1.394 

Empregados com vinculo de trabalho ativo, 

exceto: gestores, facilitadores, empregados 

cedidos ou afastados pelo INSS 

Entrevista 9 

Gestores 

facilitadores e 

empregados 
Questionário 323 

FONTE: Elaborado pelo autor, pesquisa de campo, em abril de 2017. 

 

Dentre os 1.738 empregados da ECT, na Diretoria Regional do RN, foram 

considerados elegíveis para participar da pesquisa apenas os indivíduos que se 

encontravam com seu vínculo de trabalho ativo em abril de 2017, período em que foi 
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realizada as entrevistas e efetivado a aplicação dos questionários. Com relação aos 

empregados elencados nos grupos G1 (Gestores) e G2 (Facilitadores), existia uma 

expectativa de trazer para o bojo da pesquisa as entrevistas de todos os sujeitos. Todavia 

verificou-se que, em função do critério da “saturação teórica”, apenas 9 entrevistas 

traziam fatos ou informações novas e essas foram efetivamente analisadas neste estudo. 

Já no que se refere aos sujeitos participantes do grupo G3 (Empregados), o índice de 

disponibilidade dos respondentes superou a meta estipulada, que era de 315 sujeitos, 

para se conferir confiabilidade. O questionário foi aplicado, de forma efetiva, a 323 

sujeitos.  

No que se refere ao gênero dos sujeitos, a Tabela 5, a seguir, registra as opções 

de resposta encaminhadas. 

 

Tabela 5: Gênero 

Instrumento Gênero 
Quantidade de 

Participantes 

Entrevista 

Masculino 6 

Feminino 3 

Não respondeu 0 

Total 9 

Questionário 

Masculino 206 

Feminino 117 

Não respondeu 0 

Total 323 

Total Geral 332 
FONTE: Elaborado pelo autor, pesquisa de campo, em abril de 2017. 

 

A tabela 5 permite identificar que, entre as respostas colhidas, tanto nas 

entrevistas quanto nos questionários, um maior número de sujeitos que se identificaram 

como sendo do gênero masculino, alcancando um de 6 respondentes, entre os 9 

consultados. Enquanto que os sujeitos que se identificaram com o gênero feminino foi 

de apenas 3 dos entrevistados. 

No que se refere à variável “Faixa etária”, o Gráfico 2, a seguir, apresenta os 

resultados referentes aos três grupos pesquisados, G1 (Gestores), G2 (Facilitadores) e 

G3 (Empregados), esses encontram-se segmentados em função do instrumento de 

pesquisa utilizado. 



71 

 

 

 

Gráfico 2: Faixa etária 

 

 
FONTE: Elaborado pelo autor, pesquisa de campo, em abril de 2017. 

 

 No que tange ao critério observado, Faixa etária, identifica-se que dentre os 

participantes da entrevista (Gestores e Facilitadores), esses não possuem representantes 

com menos de 20 anos de idade, bem como também se observa um declínio do número 

de representantes, a partir dos 40 anos. Desta forma obtendo o maior contingente de 

sujeitos com idade entre 30 e 39 anos, 4 observações. Já no que se refere aos 

participantes do questionário (Empregados), esses possuem poucos elementos nas 

primeiras duas faixas etárias propostas, sendo 7 observações com menos de 20 anos de 

idade e 76 observações com idades entre 20 e 29 anos. O maior número de sujeitos 

também é encontrado entre os empregados com idade entre 30 e 39 anos, 116 

observações. 

 Quando verifica-se a variável “Grau de instrução”, observa-se que o desenho de 

similaridade entre os sujeitos, correspondentes a cada grupo, tende a se distanciar. Desta 

forma fez-se necessário a representação distinta, do grau de escolaridade, referente a 

cada um dos grupos analisados, conforme se observa disposto no Gráfico 3, a seguir. 
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Gráfico 3: Nível de instrução 

 
FONTE: Elaborado pelo autor, pesquisa de campo, em abril de 2017. 

 

 Observa-se que a totalidade dos indivíduos participantes dos grupos Gestores e 

de Facilitadores possuem nível superior em alguma área. O fato pode ser explicado 

devido constar como um dos pré-requisitos para designação às funções, alcançadas por 

esse estudo, curso de nível superior (ECT, 2011). Situação não observada quando 

analisado as respostas do grupo de Empregados, onde a expressiva maioria dos 

respondentes, 226 dos 323 sujeitos consultados, apontou como grau final de 

escolaridade o curso de 2° grau ou o curso técnico. 

 No que se refere à variável “Tempo de empresa” a Tabela 6, a seguir, apresenta 

os dados observados.  
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Tabela 6: Tempo de empresa 

Instrumento Grupos Tempo de ECT 
Quantidade de 

Participantes 

Entrevista 

G1 - Gestores 

Menos de 1 ano 0 

De 1 aos 9 anos 0 

De 10 aos 19 anos 1 

De 20 aos 29 anos 2 

30 anos em diante 0 

Total 3 

G2 - Facilitadores 

Menos de 1 ano 0 

De 1 aos 9 anos 0 

De 10 aos 19 anos 3 

De 20 aos 29 anos 3 

30 anos em diante 0 

Total 6 

Questionário G3 - Empregados 

Menos de 1 ano 10 

De 1 aos 9 anos 59 

De 10 aos 19 anos 101 

De 20 aos 29 anos 117 

30 anos em diante 36 

Total 323 

Total Geral 332 

FONTE: Elaborado pelo autor, pesquisa de campo, em abril de 2017. 

  

 Com base nos dados, observa-se que o grupo G3 (Empregados) é o único grupo 

que possui sujeitos registrados nas duas primeiras faixas de Tempo de empresa, 

apontadas pela pesquisa: menos de 1 ano e de 1 a 9 anos de empresa. Assim verifica-se 

que existem, entre os sujeitos que compoem o grupo de Empregados (G3), 69  

individuos  com menos 10 anos de serviço na ECT. 

Não foi observado, entre os grupos G1(Gestores) e G2(Facilitadores), nenhum 

componente com menos de 10 anos de atuação na ECT. Desta forma, pode-se inferir 

que esses sujeitos possuem um maior tempo de experiência com a cultura da ECT, fator 

que pode ser considerado como positivo no desempenho de suas funções. Outro fator 

que pode ajudar a explicar essa situação é a informação de que existem claúsulas de 

barreira que apontam um tempo mínimo de atuação na empresa como pré-requisito para 

ocupação dessas fuções (ECT, 2011). Esse condição de exigência demonstra a intenção 
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da ECT em filtrar, juntamente com outros critérios, os individuos que provavelmente 

possuem mais experiência, dentro dos possiveis empregados elegiveis para ocupar a 

posição.   

Neste momento o estudo também permite que se faça uma primeira reflexão 

entre as variáveis destinadas à caracterização dos sujeitos. De acordo com as análises do 

Gráfico 2 (Faixa etária), do Gráfico 3 (Nível de instrução) e da Tabela 6 (Tempo de 

empresa), observa-se que existe uma tendência de que os sujeitos alçados a condição de 

Gestores ou Facilitadores apresentem uma maior maturidade profissional, 

provavelmente necessária ao desempenho das suas funções, em virtude de também 

apresentarem maiores índices nesses critérios. 

Situação similar, não se observa-se no grupo G3 (empregados), mesmo com um 

contigente de 153 empregados possuindo 20 ou mais anos de atuação na ECT. Todavia 

pode se verificar, com base nos resultado análisados, é que nesse caso, o número de 

empregados com tempo de empresa prolongado, não apresentam índices elevados nas 

variaveis Faixa etária e Nível de instrução, de forma concomitante. Essa questão 

também pode encontrar sua justificativa no fato de que a ECT tende a filtrar os 

empregados com maiores indices nessas variaveis, quando esses participam de seleções 

internas para ocupação de funções disponiveis no ogranograma da empresa. (ECT, 

2011) 

No que se refere à varíavel “Participação em ações de educação”, os resultados 

tabulados são expostos pelo Gráfico 4, a seguir.  

 

Gráfico 4: Participação em ações de educação em 2015    
            

 
   FONTE: Sistema POPULIS, pesquisado em abril de 2017. 

Nenhuma ação 

 

De 1 até 3 ações 

 

De 4 até 6 ações 

 

Mais de 7 ações 

G1 (Gestores)   G2 (Facilitadores)      G3 (Empregados) 
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 Observa-se que, no que tange ao número de participações em ações de educação 

executadas por indivíduo, no ano de 2015, apenas 1 dos 3 sujeitos entrevistados através 

do grupo G1 (Gestores) indicou ter participado entre 1 e 3 ações de educação. No grupo 

G2 (Facilitadores) verificou-se que 5 dos 6 sujeitos pesquisados indicaram ter 

participado entre 1 e 3 ações de educação no ano em referência. Já no grupo G3 

(Empregados) os resultados revelaram que 153 respondentes indicaram ter participado 

entre 1 e 3 ações de educação, 101 respondentes indicaram ter participado entre 4 e 6 

ações de educação e ainda 28 respondentes indicaram ter participado de mais de 7 ações 

de educação durante o ano de 2015 

Quando os resultados obtidos pelo grupo G3 (Empregados), até então 

encontrados, são analisados de forma conjunta, demonstram que nesse grupo: 83 

sujeitos possuem menos de 30 anos de idade, 226 sujeitos apresentam apenas nível 

médio ou técnico e 69 sujeitos relatam ter menos de 9 anos de empresa. Esses resultados 

podem apontar um menor grau de maturidade profissional por parte dos seus integrantes 

do grupo G3 (Empregados) e com isso necessitarem uma maior demanda por ações de 

educação. 

 A variável “Faixa de renda”, contabilizada em números de salários mínimos, 

encontra-se com seus resultados expostos através do Gráfico 5, a seguir. 

 

Gráfico 5: Faixa de renda (em salários mínimos) 

 

 
FONTE: Elaborado pelo autor, pesquisa de campo, em abril de 2017.  
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 No Gráfico 5 observa-se que os salários mais altos se encontram registrados nos 

grupos G1 (Gestores) e G2 (Facilitadores), respectivamente. O Gráfico também aponta 

certa similaridade entre os números encontrados quando da análise da variável “Grau de 

instrução”, (Gráfico 3). A disposição dos números encontrados, entre os dois gráficos, 

apresenta uma relação diretamente proporcional. Demonstrando que, entre os sujeitos 

pesquisados, quanto maior o nível de instrução, maior a faixa de renda apresentada.  

Fato que se alinha com a afirmativa de que o conhecimento acumulado atua como um 

componente importante na conquista de remunerações salariais mais altas (DUTRA, 

1996).  

Resumem-se os dados referentes da etapa de caracterização dos sujeitos 

participantes da pesquisa com as seguintes informações: 212 indivíduos da amostra são 

do sexo masculino e 159, desses sujeitos, tem mais de 30 anos de idade. Entre os 

homens o tempo médio de empresa é entre 20 e 29 anos. Já entre o sexo feminino foram 

identificados 121 indivíduos na amostra. Desse montante, 90 respondentes têm idade 

superior a 20 anos e 81 respondentes indicaram ter entre 20 e 29 anos de empresa. A 

Idade média dos Gestores encontra-se entre 40 e 49 anos e é 10 anos maior que a média 

de idade de seus liderados. Observou-se também que todos dos empregados ocupantes 

de alguma função, alcançada pela pesquisa, indicaram o ensino superior como o seu 

último nível escolar. Enquanto que no grupo G3 (Empregados) 226, dos 323 

participantes, indicaram possuir apenas o nível médio ou técnico.  

 

5.2.  CATEGORIA ANALÍTICA - EDUCAÇÃO CORPORATIVA. 

 

 A análise dos dados coletados através das pesquisas, bibliográficas e 

documentais, se unem às entrevistas realizadas com gestores e facilitadores e encontra-

se dispostas nesta seção. A primeira categoria de análise, Educação Corporativa, 

encontra-se descrita nas dimensões Administrativa, Financeira e Pedagógica, e em suas 

variáveis analíticas: Sistema de Educação Corporativa, Planos de Carreira e 

Qualificação do Sistema de Educação Corporativa, respectivamente. 
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5.2.1 Dimensão Administrativa - Sistema de Educação Corporativa. 

  

Este tópico apresenta a estrutura e as principais políticas de educação 

desenvolvidas pela UNICORREIOS, enquanto instituição responsável pela Educação 

Corporativa desenvolvida na ECT. Os dados foram colhidos quando das entrevistas 

realizadas com o Grupo G1 (Gestores). 

Segundo os CORREIOS (2016), desde a fundação da ECT, em 1969, a empresa 

vem investindo de forma sistemática em recursos humanos, mantendo o foco principal 

na formação de pessoal especializado e na melhoria da sua qualidade operacional. No 

final da década de 70, a empresa encontrava-se atuando com dois órgãos voltados para a 

capacitação de seus empregados, sendo eles: a Escola Superior de Administração Postal 

(ESAP), direcionada ao ensino do pessoal de nível superior, e o já extinto Departamento 

de Recursos Humanos (DRH), esse com núcleos instalados em todas as regionais, e 

empenhados no treinamento de empregados de nível básico, médio e técnico. 

A partir da década de 1980 a ECT vem adotando uma estratégia de aumento no 

repasse da verba destinada às atividades de educação, no âmbito corporativo. Essa 

tendência tinha como foco conceber uma orientação única para o setor de educação 

empresarial, à qual caberia a função de preencher as lacunas deixadas pelo então 

sistema vigente. A criação da Universidade Corporativa a ECT deu-se com a emissão da 

Portaria PRT nº 252/2000 e representava a materialização do entendimento de que a 

ECT precisaria por mais foco ao conceito de educação que era empregado até o 

momento na empresa. Bem como esclarecer qual seria sua estratégia de gestão do 

conhecimento deste momento em diante. Fato que coincidiu com a divulgação, pela 

filial brasileira da Deloitte, de uma grande ampliação no número de Universidades 

Corporativas em empresas públicas e Órgãos da administração direta e indireta no 

Brasil, sistema também adotado por grandes empresas estrangeiras. Todavia, foi apenas 

no ano de 2002 que o núcleo, responsável pelas orientações estratégicas e pela 

coordenação das ações de educação e gestão do capital intelectual da empresa, iniciou 

de fato suas atividades e passou a ser conhecida como Universidade CORREIOS. Sobre 

o início das atividades da UNICORREIOS, no âmbito nacional e regional, os Gestores 

declararam em seus depoimentos: 
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A nossa UNICORREIOS foi criada em 2000 e inaugurada em 2002. Houve 

um momento de grande orgulho e crescimento e quebra de paradigmas na 

ECT. A mudança de construto, de treinamento para capacitação, de 

programação humana para desenvolvimento crítico, foi um grande passo para 

os ECT. 

GE-1 

  

Acredito que as atividades de Educação Corporativa existem na ECT, a 

bastante tempo, do qual não sei precisar, não somente nacionalmente, mas 

também na Regional.  

GE-2 

 

Não tenho a informação precisa, no que tange as datas, mas tenho acredito 

que foi no início dos anos 2000. Se não me engano o começo das atividades 

do SEC foram concomitantes em todo o Brasil. 

GE-3 

 

A aparente desinformação, quanto à precisão de datas por parte dos sujeitos, 

pode se encontrar ligada às alterações de gestores ocorridas nos últimos meses. Todavia, 

as informações colhidas coincidem com os apontamentos feitos por Eboli (2004), que 

elegem esse período como o momento em que essas estruturas de educação começaram 

a se desenvolver, com mais frequência no Brasil.  

A figura 4, a seguir, apresenta o histórico com os acontecimentos mais 

representativos para a ECT, no que tange aos passos dados em direção da atual 

UNICORREIOS, ajudando assim a esclarecer alguns pontos da criação e do 

amadurecimento do SEC da ECT. 

Figura 4: Histórico da Educação Corporativa na ECT. 

 
FONTE: www.correios.combr, acessado em setembro de 2016. 

http://www.correios.combr/
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Para os Gestores a criação da UNICORREIOS foi encarada como um marco 

para a ECT. A Universidade foi fundada com projeto e objetivos bem definidos, 

buscando suprir as necessidades de competências e conhecimentos de caráter técnico, 

humano e organizacional no âmbito da ECT. O entendimento adotado quando da 

criação da Universidade dos CORREIOS encontra respaldo, principalmente entre as 

práticas apontadas por Eboli (2004), e que defende a criação de Universidades 

Corporativas como uma ação voltada para a promoção da Educação Corporativa no 

âmbito das respectivas empresas. Sobre a importância da fundação da UNICORREIOS, 

os gestores declararam: 

 

Para a ECT, a criação da UNICORREIOS representou a chance de uma 

grande mudança de estratégia na formação do seu quadro de empregados, 

isso em todo o Brasil. Os cursos passam a ser mais precisos, de acordo com a 

necessidade da empresa, e mais constantes também. Com o atual recurso da 

internet, foi possível levar o conhecimento a todos os cantos do País.  

GE-1 

 
A ECT acredita no crescimento da organização como consequência do fruto 

de sua modernização. No futuro, transformaremos essa visão em realidade, 

desenvolvendo e gerenciando os nossos recursos estratégicos mais preciosos, 

nossos empregados. Para tanto a UNICORREIOS, foi concebida com o ideal 

de atuar no contexto pedagogo empresarial, tornando-se um agente de 

transformação da empresa. 

GE-3 

 

Desde do início de suas atividades a UNICORREIOS foi racionalizada 

baseando-se em uma premissa, evitar que o profissional da ECT se desatualize técnica, 

cultural e profissionalmente, vindo a perder sua capacidade de exercer sua função 

laboral (ECT, 2014). Situação que se alinha com a afirmativa de Gadotti (2008) quando 

defende que, cada vez mais, o aprendizado tem se tornado uma função das instituições 

empregadoras. Assim, segundo o sitio da própria ECT (www.correio.com.br), a 

UNICORREIOS desenhou o início de suas atividades buscando atender a: 

Sua missão, construir o conhecimento organizacional com base nas 

competências requeridas para a sustentabilidade dos negócios da ECT; e, 

Sua visão, ser referencial de excelência em educação corporativa no Brasil.  

Após um processo de amadurecimento institucional e alinhamento com a atual 

estratégia corporativa da ECT, a UNICORREIOS reviu sua estrutura e passou a ser 

organizada em escolas. Onde cada uma dessas unidades encontra-se voltada para uma 

área crítica da empresa. Verifica-se que a adoção dessas medidas, por parte da 

http://www.correio.com.br/
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UNICORREIOS, viabilizou a concentração de especialistas de áreas especificas em 

grupos de trabalho dentro de cada escola, de acordo com o objetivo da mesma. O fato 

promoveu a otimização de recursos em prol da geração de novos conhecimentos, 

fazendo com que cada escola, em particular, prioriza-se sua área de atuação visando a 

rápida incorporação de novas tecnologias. Essa ação adere ao posicionamento de Dutra 

(1996) e Nonaka & Takeuchi (1997), quando os autores defendem que a concentração 

de recursos, políticas e ações, inerentes a Educação Corporativa, quando segmentadas 

ou direcionadas para áreas e assuntos específicos ou estratégicos, é uma das formas de 

garantir a busca por uma vantagem mercadológica competitiva em cada um desses 

temas respectivamente.  

Os gestores, a respeito do assunto, expressaram: 

 

A nova estrutura de escolas da UNICORREIOS procura identificar as 

necessidades de competências específicas dos empregados da ECT e 

confronta-las com as demandas geradas pelas áreas clientes, formando assim 

um mapa que será analisado e alinhado com as metas estratégicas da 

empresa. 

GE-1 

 

Nossos processos estão começando a ficarem alinhados com a estratégia. 

Todavia a caminhada é longa e sinuosa, isso por estarmos em um terreno 

dinâmico. As alterações e correções de rumos são constantes e muitas vezes 

tempestivos, isso acontece quando a necessidade força uma adaptação de 

nossas realidades as demandas que surgem do mercado. Foi assim com a 

restruturação da UNICORREIOS que agora trabalha de forma por assunto 

afeto a cada uma escola do conhecimento. 

GE-2 

  
A Educação Corporativa está associada a preparação da ECT, e dos seus 

empregados, para os desafios colocados pelo mundo globalizado. A 

UNICORREIOS encontra-se alinhada a estratégia de mercado posta pela 

empresa para que, ela mesma, também consiga atuar competitivamente nessa 

área. Esse fato culminou na adoção de um posicionamento mais pontual, da 

UNICORREIOS, frente suas demandas. A segmentação da universidade em 

escolas visa atender, de forma mais especifica, cada uma dessas demandas.  

GE-3 

 

Com a modernização da sua estrutura, agora aglutinando cinco escolas, a 

UNICORREIOS voltou-se para atender as demandas e carências internas, muitas delas 

especificas do mercado postal. Esse conjunto de escolas encontra-se articulado para o 

alcance de objetivos estratégicos, sendo três direcionadas especificamente para o 

negócio da empresa e duas destinadas às atividades de suporte e desenvolvimento de 

liderança. Essas escolas encontram-se representadas na Figura 5, a seguir. 
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Figura 5: Escolas dentro da UNICORREIOS 

 
Fonte: http://www.correios.com.br, acessado em setembro de 2016. 

 

De acordo com os Gestores observa-se a disseminação dessa ideia de estrutura, e 

de objetivos bem definidos, como em um processo mais favorável de disseminação e 

acolhimento, por parte de seus empregados, dos temas e assuntos abordados por cada 

uma dessas escolas. 

 

As ações de educação utilizadas pela UNICORREIOS visam utilizar o 

planejamento estratégico da ECT como principal referência para o 

desenvolvimento e a oferta de ações de educação. Trata-se de integrar as 

necessidades identificadas as políticas de gestão de pessoas, alinhando assim 

as expectativas da organização com seu projeto estratégico especifico da área 

analisada e desta forma entregá-la a um corpo de profissionais específicos 

postos em cada uma das escolas subordinadas. 

GE-2 

 

A UNICORREIOS atua diretamente ligada a VIGEP, essa proximidade ajuda 

a definir as ações de educação que serão aplicadas durante o ano. O 

planejamento de ações alinhadas as necessidades estratégicas empresa 

repassadas pela Vice-presidência de Pessoas ajudam na redução de despesas 

com educação sem, necessariamente diminuir o investimento na área. Esse 

alinhamento estratégico ainda contribui para que as ações de educação 

planejadas sejam pensadas com intuito de suprir necessidades de áreas 

especificas da empresa, em particular a de operações e vendas. Essas áreas 

possuem o suporte de escolas específicas, como é o caso das escolas de 

varejo, de encomendas e a de logística. 

GE-3 

Essa segmentação em escolas corrobora com raciocínio de Dutra (1996) quando 

ele afirma que o desenvolvimento dos empregados deve ser incentivado na mesma 

direção das necessidades de negócio da empresa, em consonância com a atividade 

laborativa ou área de atuação do empregado e alinhado com a estratégia de educação 

adotada pela empresa.  

O entendimento de Candau (2010) joga luz sobre o assunto quando declara que 

os procedimentos educacionais, em via de regra, devem se encontrar imersos em 

processos culturais, e esses aplicados no contexto em que se situam, alinhando-os ao 

http://www.correios.com.br/
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máximo aos objetivos estratégicos da empresa. Ainda segundo o mesmo autor, as 

distinções entre assuntos ministrados nas relações de ensino acontecem primeiro em 

ambientes controlados e só então seguem para o contexto real. Desta forma pode-se 

inferir que a segmentação do Sistema de Educação Corporativa em escolas, favorecem 

as atividades de educação quando atuam de forma especifica, de acordo com sua área de 

abrangência. Fornecendo o respectivo ambiente controlado e concentrando as 

discussões em volta de temas específicos a cada escola, conforme proposto pelos 

autores. 

O quadro 9, a seguir, apresenta as políticas, diretrizes e instrumentos utilizados 

no acompanhamento e no controle, quando necessário, de processos e procedimentos 

adotados pela ECT e pela UNICORREIOS no âmbito das ações de educação. 
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Quadro 9: Políticas, diretrizes e instrumentos de acompanhamento e controle 

voltados para a Educação Corporativa. 

POLÍTICAS DIRETRIZES INSTRUMENTOS 

Atuação 

alinhada ao 

planejamento 

estratégico 

empresarial 

Utilizar o planejamento estratégico como 

principal referência para o planejamento, o 

desenvolvimento e a oferta das ações de 

Educação Corporativa. 

 Planejamento Estratégico da 

Empresa-PEE (CORREIOS 

2020); 

 Plano de Educação Nacional -

PLENA; 

 Modelo de Gestão do 

Conhecimento dos CORREIOS  

Oferta de ações, de Educação Corporativa, 

destinadas a toda a cadeia de valor da ECT. 

Atuação 

integrada 

com as 

políticas de 

gestão de 

pessoas 

Promover a formação inicial, a aprendizagem e 

o autodesenvolvimento dos empregados, por 

meio da oferta da Educação Corporativa. 

 Manual de Educação-

MANEDU; 

 UNICORREIOS; 

 UNICORREIOS Virtual; 

 UNICORREIOS Virtual-AGF; 

 Gerenciamento de 

Competências e Resultados-

GCR; 

 Premiação: Empregado Nota 

10 

 Sistema Inscrição Eletrônico de 

Bolsas de Estudo-SIEBE; 

Utilizar as competências essenciais e 

profissionais da ECT como subsídio para o 

diagnóstico, planejamento e oferta das ações de 

Educação Corporativa. 

Promover a certificação das ações de Educação 

Corporativa como recurso para valorização e 

meritocracia dos empregados. 

Incentivar e reconhecer a atuação dos 

empregados como facilitadores da E.C. 

Utilização de 

metodologias 

e tecnologias 

educacionais 

inovadoras 

Diversificar as modalidades, metodologias e 

estratégias de ensino e aprendizagem, 

reconhecendo a importância que advém da vida 

real, das experiências e das interações no local 

de trabalho, adotando o modelo 70: 20: 10. 

 Parcerias: FNQ, UNB, UAB 

ENAP, SENAI, IFPR; 

 UNICORREIOS Virtual; 

 Sala do Educador (fórum); 

 COPTEC (comunidades 

virtuais); 

 -SAEC; 

 Centros Culturais em Rio de 

Janeiro, Recife, Salvador, São 

Paulo. 

 Espaços Culturais em 

Fortaleza, Juiz de Fora e 

Niterói; 

 Museu dos CORREIOS em 

Brasília. 

 Moodlead; 

Realizar parcerias com instituições externas para 

a promoção da Educação Corporativa. 

Intensificar o uso de tecnologias educacionais 

inovadoras no desenvolvimento e execução das 

ações de Educação Corporativa. 

Fomentar o desenvolvimento de pesquisa 

aplicada para o apoio de produtos, processos e 

serviços da empresa. 

Aprimoramento 

constante da 

Educação 

Corporativa com 

base em processo 

sistemático de 

avaliação das 

ações de 

educação 

Organizar a E.C. como base nas cinco escolas: 

Escola de Liderança, Escola de Encomendas e 

Postal, Escola de Logística, Escola de Varejo, 

Escola de Suporte ao Negócio. 

 UNICORREIOS; 

 Gerenciamento de 

Competências e Resultados-

GCR; 

 Sistema de Acompanhamento 

da Educação Corporativa-

SAEC; 

 Seminário anual de Gestão do 

conhecimento; 

Contribuir com a criação e aplicação do 

conhecimento e estabelecer sistema de registro e 

compartilhamento de acordo com o modelo de 

Gestão do Conhecimento da ECT. 

Avaliar os níveis de reação, aprendizagem e 

impacto das ações de Educação Corporativa, 

monitorando continuadamente os resultados. 

Fonte: Relatório Empresarial – CORREIOS 2020 (ciclo 2015-2018). 
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O Quadro 9, apresenta convergência com os pensamentos de Dutra (1996), 

Leibowits (1996), e Rogel (2007) quando os autores afirmam que para um sistema de 

Educação Corporativa ser consistente é necessário que exista um bom desenho das 

políticas e diretrizes de educação, que essas sejam coerentes entre sim e alinhadas com 

as metas estratégicas da organização mantenedora. As informações contidas no quadro 

em referência, formatado quando da análise documental, foram confrontadas com as 

colocações do grupo G1 (Gestores), conforme transcritas abaixo: 

A ECT possui políticas e diretrizes bem desenhadas e a implantação dessas 

encontram respaldo em instrumentos de acompanhamento e avaliação 

sólidos. Os processos de acompanhamento de empregados servem de pano de 

fundo para um dos valores de nossa cultura. A meritocracia é observada 

através de nosso plano de carreiras, onde o avanço de um empregado pode se 

dar de forma mais acelerada pela captação de competências pessoais e 

profissionais, por oportunidades geradas pela necessidade de preenchimento 

de funções especificas ou mais lentamente pelo critério da antiguidade posto 

quando do reconhecimento do tempo de trabalho na empresa. 

GE-1 

 

 

O SEC em nossa empresa encontra-se modelado com políticas e diretrizes 

atuais e objetivas, voltadas para fornecer um direcionamento estratégico a 

área de educação. Favorece e premia a evolução profissional do empregado 

dando-lhe oportunidades e ferramentas para ascensão na sua carreira 

profissional.  

GE-2 

 

A ECT CORREIOS tem buscado, de forma incessante, alguns objetivos 

estratégicos. Esse caminho colocou a ECT como uma das empresas que mais 

investem em Educação Corporativa, dentre os entes públicos. Para tanto a 

elaboração, e a implantação de políticas de gestão do conhecimento tem tido 

ênfase no esboço estratégico da ECT, desde da concepção da 

UNICORREIOS, em 2002.  A políticas de RH implantadas pela ECT elevam 

o potencial do nosso profissional. Oferecemos capacitação e diversos eixos 

de atuação profissional com o devido reconhecimento pelas competências 

adquiridas. 

GE-3 

 

Observa-se que, para os Gestores, a ECT tem conseguido alcançar o sucesso na 

implantação e na condução das políticas voltadas para Educação Corporativa.  

Entende-se que a execução dessas políticas e diretrizes impõem a ECT vários 

desafios técnicos e operacionais, essa situação forçou a empresa a definir como objetivo 

estratégico: Alcançar o nível de maturidade de uma empresa de classe mundial. De 

posse de um objetivo tão desafiador, a empresa se viu compelida a procurar um Sistema 

de Educação Corporativa que provesse na instituição das condições necessárias à sua 

consecução.  
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Segundo Plano Estratégico Ciclo 2011/2014 (ECT, 2011), os programas de 

educação desenvolvidos na UNICORREIOS compõem o Plano de Educação Nacional 

da ECT (PLENA). A sua disponibilidade e operacionalização configura-se em uma ação 

tão complexa e custosa que a saída mais viável, para que ele fosse exequível, foi 

promover a Educação Corporativa não só na modalidade de ensino presencial, mas 

principalmente nas metodologias de ensino a distância (EAD) e de treinamento no local 

de trabalho (TLT
7
). Essas ações, em grande parte, são operacionalizadas pelas Unidades 

Regionais de Educação distribuídas por todo o território nacional. Conforme pode-se 

observar na Figura 6, a seguir. 

 

Figura 6: Unidades de educação da UNICORREIOS pelo Brasil.   

 

 
Fonte: http://www.correios.com.br, acessado em setembro de 2016. 

 

                                                 
7
 O TLT se configura como uma ação de educação curta (no máximo 50 minutos) feitas no próprio local 

de trabalho, que objetiva fortalecer conceitos, retirar duvidas e reciclar conhecimentos, de uma 

determinada equipe, sobre um determinado assunto. Os planos de aulas dos TLT‟s são elaborados e 

homologados pela UNICORREIOS e encontram-se disponíveis no ambiente virtual conhecido como Sala 

do Educador. 

RN 

http://www.correios.com.br/
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Segundo a própria UNICORREIOS (2016), essa estrutura vem sendo construída 

ao longo de quase 15 anos e se justifica devido ao número de ações de educação, 

viabilizadas de forma simultânea, bem como ao número de pessoas envolvidas em cada 

disponibilização. A UNICORREIOS ainda ressalta que todas as atividades possuem 

correlação direta com o PLENA, e esse, encontra-se em estreita ligação com o Plano 

Estratégico da Empresa (PEE), de maneira que essas unidades oferecem suas ações de 

educação de forma uniforme e sempre alinhadas a um dos três eixos: 

 

Eixo A - Cenário Institucional - Direciona seus projetos e ações de educação para o 

cenário organizacional da Empresa, busca oferecer capacitação com instrumentalização. 

Possui o foco de atuação voltado para os postos de trabalho e as funções gerenciais e 

técnicas da ECT; 

Modalidades – Capacitação Básica (voltada para atividades especificas nos postos de 

trabalho), Capacitação Instrumental (voltada para dotação de conhecimento e técnicas 

empregadas no desempenho das funções) e Capacitação de Lideranças (voltada para o 

desenvolvimento de competências requeridas em posições de liderança); 

 

Eixo B - Ferramentas Empresariais - Direciona-se ao suporte educacional dos 

projetos e ações empresariais da ECT, voltados especificamente para o sucesso dos 

resultados. Possui foco nas estratégias de negócio e suporte da empresa. Suas atividades 

são modeladas com intuito de robustecer as áreas funcionais da ECT; 

Modalidades – Eventos Internos (cursos e ações desenvolvidas no âmbito da 

UNICORREIOS), Eventos Externos (cursos e ações de oportunidade, não corporativos 

até 40 h/a) e Eventos de Oportunidades (cursos de especialização específicos, mestrado, 

doutorado e eventos de educação no exterior); 

 

Eixo C – Autodesenvolvimento - Possui o foco no compartilhamento dos 

investimentos entre empresa e empregados. Visa proporcionar o autodesenvolvimento 

dos empregados da ECT através do comprometimento do sujeito com ação educativa à 

qual ele se propôs a fazer. Visa, prioritariamente o compartilhamento de cursos de 

graduação, especialização e idiomas, por meio de um programa de bolsas de estudo. 
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Modalidades – Graduação, especialização (não especifico), curso de idiomas e 

Educação de jovens e adultos. 

O assunto foi abordado pelos Gestores, conforme observa-se a seguir: 

O PLENA, da forma como encontra-se modelado pela ECT, é encarado pela 

grande maioria dos empregados como um conjunto de oportunidades de 

crescimento profissional e pessoal. Ele apresenta eixos de evolução que 

podem ser acessados por qualquer um que atenda os pré-requisitos de cada 

eixo em particular.  

GE-1 

 
As ações de educação promovidas pela UNICORREIOS são transacionadas 

de forma que se enquadre em um dos três eixos, previstos pelo PLENA. Esse 

agrupamento de ações ocorre em volta de objetivos específicos de 

capacitação e em decorrência da sua abrangência pedagógica. Visando 

facilitar o monitoramento de resultados, o emprego dos recursos e o 

acompanhamento da efetividade das próprias ações.  

GE-2 

 

O ECT trabalha com eixos de progressão profissional que ajudam aos 

empregados a buscarem capacitação e assim se prepararem para as 

oportunidades, quando essas aparecerem. Esse é o nosso Plano de Educação 

Nacional, ou PLENA, como é conhecido. Ele favorece e motiva o 

crescimento profissional do empregado através do acesso a cursos técnicos, 

de línguas, de graduação e até de pós. Basta que, para tal, o empregado faça 

sua inscrição no programa e obtenha a necessária aprovação na seleção 

interna. Tendo em vista a procura é, quase sempre, superior a oferta de vagas.   

GE-3 

 

Os posicionamentos dos gestores ratificam as informações encontradas durante a 

pesquisa documental e encontram-se alinhados ao pensamento de Dutra (2002), o autor 

defende que a carreira profissional é como uma estrada que deve ser construída entre o 

empregado e a empresa, onde a organização deve promover as condições para que seus 

empregados possam assumir posições de crescente complexidade na empresa. 

 

5.2.2 Dimensão Financeira - Planos de Carreira. 

 

Ainda com foco na dimensão Administrativa, agora representada pela Variável 

Analítica, Planos de Carreira, a intenção é identificar se existem e como são oferecidos 

esses planos para o trabalhador. 

Na entrevista com os gestores e confrontando com as informações coletadas 

durante nas pesquisas, bibliográficas e documentais, pode se observar que em virtude da 

ECT ser uma empresa pública, possuindo assim normas rígidas para preenchimento de 

cargo e essas normas serem pautadas em critérios claros e objetivos, a perspectiva de 

Carreira Profissional possui algumas condições que devem ser observadas e que são 
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destacadas pelo Plano de Cargos Carreiras e Salários de 2008 (PCCS-2008), conforme a 

seguir: 

a) Os cargos efetivos, em órgãos da administração pública, são criados por força de 

lei e apenas são providos através de concurso público (EC 19, 1998); 

b) As Carreiras profissionais, no âmbito da ECT, permitem admissão em apenas 3 

cargos, sendo 2 de nível médio, Agente de CORREIOS, Técnico de 

CORREIOS, esses desempenhando suas atividades nas áreas de suporte, 

distribuição ou atendimento e 1 de nível superior, Analista de CORREIOS (ECT 

Normas, 2016);  

c) A Carreira profissional na ECT também prevê a possibilidade de ascensão, de 

forma horizontal. Esse deslocamento obedece uma escala que indica a existência 

de estágios de desenvolvimento para os cargos, sendo eles:  de Agente de 

CORREIOS e Técnico de CORREIOS nos estágios júnior, pleno, sênior e 

especialista. Já para o cargo de nível superior, Analista de CORREIOS, prevê os 

estágios de júnior, pleno, sênior e máster (ECT Normas, 2016);  

d) A previsão de ocupação de função na ECT, prioritariamente, segue as 

orientações previstas em Manual específico, com detalhamento pormenorizado 

dos pré-requisitos que devem ser preenchidos pelo propenso ocupante da vaga. 

Todavia, devido às funções serem identificadas como de “confiança”, em casos 

excepcionais e mediante justificativa, a ocupação pode se dar sem a observância 

de todo o hall critérios, sendo apenas por indicação (ECT Normas, 2016);  

e) A ECT possui uma tabela que define a gradação de salários, onde cada degrau 

dessa gradação é denominado de Referência Salarial. É através dessa Referência 

Salarial que a empresa determina o piso salarial de cada Cargo e, dentro dele, 

cada nível (ECT Normas, 2016);  

f) A ECT também mantém uma tabela de gratificação que indica o valor 

correspondente a cada função de confiança prevista no organograma da empresa 

e que é percebida pelo empregado que ocupa função de confiança dentro da 

instituição (ECT Normas, 2016);  

g) A ECT ainda mantém dois ciclos bienais que determinam o avanço do salário de 

cada empregado, mediante uma promoção por antiguidade e uma promoção por 
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merecimento, onde essas se procedem de forma intercalada no tempo (ECT 

Normas, 2016).  

Ressalta-se que os valores, e suas respectivas correspondências, nas tabelas de 

gradação da referência salarial e de gratificação de função, são tratados como 

informações estratégicas e sigilosas, pela ECT. Não foi autorizada, pelos respectivos 

gestores da regional do Rio Grande do Norte, a divulgação integral, ou de parte, desses 

dados. Como também foi solicitado que este estudo se abstivesse de divulgar 

documentos, integral ou em parte, que fizessem referência a normas ou procedimentos 

cujo assunto fosse: remuneração, salário, gratificação, ou outro qualquer que 

referenciasse a contrapartida financeira efetuada pela empresa a seus empregados. 

Diante dessas recomendações com o tema, o estudo tratou de analisar apenas as 

informações coletadas através das entrevistas, fazendo a comparação e a analise à luz do 

marco teórico utilizado neste estudo. Observou-se também que o tema é tratado de 

forma objetiva, tanto pelos documentos de orientação e manuais, quanto pelos gestores, 

deixando assim transparecer que o assunto não dar margem a possíveis deflexões.  

Com base nas entrevistas, procedidas com os gestores, pode-se observar que, 

embora o ingresso na carreira seja igual para todos, o concurso público em cada cargo 

específico, por se tratar de uma empresa pública. Observou-se que após contratado pela 

ECT, pessoas diferentes seguem trilhas de ascensão profissionais diferentes. Desta 

forma verifica-se que o desejo de ocupar uma posição ou de se manter numa posição, a 

disposição de aceitar desafios ou não, são decisões tomadas de forma diferente, por 

questões pessoais diferentes, quando tratadas por sujeitos específicos, atuam como 

direcionadores da carreira profissional. Outro ponto que ficou esclarecido durante as 

entrevistas é que: o Plano de Cargos Carreiras e Salários apresentado no ano de 2008, 

mesmo após quase uma década, ainda não foi totalmente implantado. Essa falta de uma 

definição na conclusão do PCCS-2008, reforça ainda mais a percepção de que a ECT 

não possui um Sistema Institucionalizado de Carreiras Profissionais totalmente 

implementado. Situação que diverge do defendido por Dutra (1996) e Rogel (2007), 

quando declaram que a empresa é responsável pela elaboração, implantação e 

divulgação, entre os empregados, do seu Sistema de Carreira Profissional.  Sobre o 

assunto, o grupo dos gestores declararam: 
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A ECT desde de 2008, quando da implantação do Plano de Cargos Carreiras 

e Salários – PCCS, vem passando por uma adequação ao planejamento de 

suas Carreiras e que, infelizmente, ainda não foi totalmente implantado. 

Todavia a ECT possui, de forma bem definida 3 carreiras, sendo elas: a de 

Agente de CORREIOS, a de Técnico de CORREIOS, ambas de nível médio 

e uma, a de Analista de CORREIOS. 

GE-1 

 

 

 

O assunto é bem delicado de se tratar, tendo em vista que o nosso PCCS 

ainda não encontra-se totalmente implantado. Porém, temos as carreiras de 

Agente de CORREIOS, Técnico de CORREIOS para o nível médio e de 

Analista para o nível superior.  

GE-2 

 

A empresa tem, como carreira profissional, atividades voltadas para os níveis 

médio e superior, sendo o segundo grau e o técnico entre os de nível médio e 

os graduados e pós-graduados dentro dos empregados de nível superior. 

Porém sem o PCCS totalmente implantado, a forma de trilhar essas carreiras 

fica muito presa a disponibilidade do empregado e das oportunidades que 

aparecem.  

GE-3 

 

Durante as entrevistas foi possível perceber que a não implantação, na sua 

totalidade, do PCCS-2008 é encarada com certo desconforto por todos os gestores 

entrevistados. O fator determinante para a não implantação plena desse Plano não é um 

consenso entre os membros do Grupo G1 (Gestores). Os sujeitos também não 

expressaram com exatidão os motivos para a não conclusão dessa implantação. Todavia 

foi através de unanimidade que os respondentes, desse grupo, apontaram esse fator 

como um ponto negativo no processo de validação e reconhecimento do PCCS-2008, 

entre todos os empregados da ECT. Situação que torna a questão de acesso e 

progressão, entre níveis, um assunto de difícil tratamento. Quanto aos critérios de 

progressão na carreira, os sujeitos declaram:   

Os critérios de acesso entre os níveis, vão depender de alguns fatores como 

por exemplo, se o acesso for a uma função os critérios podem ser, o tempo 

em função similar, pontuação em avaliação de caráter técnico sobre a função 

desejada, que pode ser uma prova escrita ou pratica, a avaliação do 

Gerenciamento de Competências e Resultados. Todavia o processo de 

progressão tem causado muitos transtornos, visto que em muitos casos os 

critérios objetivos são substituídos por critérios subjetivos. Situação que 

decorre da discricionariedade do gestor, em se tratando de funções de 

confiança. 

GE-1 

Pode variar de acordo com a tipificação da ascensão, por exemplo da 

progressão por antiguidade, basta cumprir o prazo mínimo entre a pretendida 

e a última recebida. Se falarmos de função, essas características devem fazer 

parte de objeto do processo de recrutamento interno da empresa e apontar os 

critérios objetivos requisitados. Porém, para todas as ascensões são, em via 
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de regra, levados em conta as assimilações de competências. Essas ficam 

apontadas nos currículos corporativos dos empregados e em suas avaliações 

de GCR‟s. 

GE-2 

 

 A ascensão entre níveis é possível sim! Visto que, salvo em situações 

esporádicas onde a designação ocorre especificamente pelo critério da 

indicação, nas demais possibilidades são sempre observadas o currículo 

corporativo do propenso empregado, além do seu GCR. 

GE-3 

 

 

A não conclusão do processo de implantação do PCCS-2008 impacta 

diretamente na assimilação, racionalização e respaldo dos empregados da ECT para com 

o tema, progressão na Carreira Profissional. O assunto é, por si só, um tema muito 

documentado em manuais e outros instrumentos de orientação, todavia em nenhum 

deles o tema é definido por completo e não se encontrou registros de nenhum 

documento que impusesse um prazo para a conclusão de sua implantação. Esse ponto 

entra em choque com o que defende Dutra (2002) onde o autor declara que, para que se 

consiga credibilidade junto a um plano de Carreiras, é necessário que os objetivos, as 

normas, os critérios e os instrumentos utilizados para ascensão, pelos empregados, 

estejam acessíveis, claros e atingíveis. 

 

5.2.3. Dimensão Pedagógica - Qualificação do Sistema de Educação Corporativa. 

 

Neste tópico as informações, bibliográficas e documentais, foram analisadas 

juntamente com os resultados obtidos nas entrevistas realizadas com o Grupo G2 

(Facilitadores). A intenção é conhecer as ações de educação e o seu alcance junto ao 

desenvolvimento da carreira profissional.  Conforme é possível observar, durante a 

pesquisa documental e a explanação deste estudo até o momento, a UNICORREIOS 

apresenta objetivos desafiadores, porém coerentes com o concorrido e avançado 

mercado postal, onde se encontra a sua empresa mantenedora.  A ECT transparece 

depositar em sua Universidade, a confiança na gestão das atividades de Educação 

Corporativa, equipando a UNICORREIOS com uma estrutura formal de equipamentos e 

pessoal. As políticas de educação adotadas pela Universidade encontram-se alinhadas 

com as estratégias corporativas da ECT, facilitando assim a consecução dos planos PEE 

e PLENA, ambos voltados para sistematização dos programas e das ações de Educação 

Corporativa.  
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O Sistema de Educação Corporativa, empregado pela UNICORREIOS, 

encontra-se baseada principalmente em um modelo de gestão que tem como principal 

motivação o Plano Estratégico da Empresa (PEE), denominado de “Correios 2020” 

(ECT, 2014). O PEE encontra-se inserido, é modelado por um ambiente de negócios 

altamente competitivo e instalado em um mercado dinâmico e suscetível a rápidas 

mudanças tecnológicas, o mercado postal internacional.  Nesse sentido as ações de 

educação, do Sistema de Educação Corporativa da UNICORREIOS, sofrem 

atualizações planejadas, mas de forma rotineira. O portfólio de cursos que é oferecido 

atende ao intuito de manter essa grade alinhada com as necessidades e anseios dos seus 

empregados, bem como promover o pronto atendimento as demandas geradas pela ECT.  

O Quadro 10, a seguir, apresenta o portfólio de cursos oferecidos, por escola, no 

ano de 2016. 
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Quadro 10: Grade curricular oferecida pela UNICORREIOS 

Escola de 

Varejo 

Escola Postal de 

Encomendas 
Escola de Logística 

Escola de 

Suporte ao 

Negócio 

Escola de 

Liderança 

Análise de Crédito 

no Recebimento de 

Cheques 

A Importância da 

Padronização – 

Certificação 

ED - Serviços 

Internacionais – 

Multiplicadores 

Acordo Ortográfico 

da Língua 

Portuguesa 

Coaching para 

Grupo de Líderes de 

Alta Performance 

Gestão de 

Clientes 

Análise de Informações 

Gerenciais do SIGMA 
Logística Reversa 

Agentes de 

Comunicação 

Conceitos do GCR 

WEB 

Novas Cédulas 

do Real 

Apuração Técnica de 

Acidentes de 

Trânsito 

Sistema de Postagem 

do Correio 

Internacional 

Aprendendo Libras como 

Segunda Língua - Nível 

Básico 

Diversidade 

Postalcap 

Capacitação de 

Certificadores de PPP - 

Distribuição/VIPOS 

Sistema de Postagem do 

Correio Internacional - 

SEDEX MUNDI 

ASP - Ciclo de Gestão do 

Investimento Público – 

ENAP 

GCRWEB 

Tutorial 

Prevenção e Combate à 

Lavagem de Dinheiro 

Capacitação de Certificadores 

de PPP - Tratamento/VIPOS 

ASP - Estatística – 

ENAP 

Gestão de Pessoas por 

Competência do Correios 

Reconhecimento de Cédulas 

e Moedas Legítimas 

Código de Endereçamento 

Postal - CEP - Visão Ampliada 

ASP - Macroeconomia  

ENAP 

Gestão de projetos 

– ENAP 

SARA AGF - 

Administrador Local 

Correios Digital - Visão 

Sistêmica 

ASP - Microeconomia 

– ENAP 

Introdução ao Líder 

Coach 

SARA AGF - Caixa de 

Atendimento 

ED - Correios Entrega 

Direta 

ASP - Matemática 

Financeira – ENAP 

Líder 2020 - Fundamentos 

do Líder 2020 

SARA AGF - Caixa 

de Retaguarda 

ED - Gestor de 

Melhoria 

Avaliação de Controles 

Internos – TCU 

Líder 2020 - Gestão do 

Absenteísmo e Presença Produtiva 

SARA AGF 

– Expedidor 

ED - Segmento de Mercado: Bancos, 

Cartões, Financeira, Seguros e Previdência 

Braille para 

Aprendizagem 

Líder 2020 - Técnicas de 

Negociação 

Segunda Família 

de Cédulas do Real 

ED - Segmento Mercado - 

Governo Municipal e Trânsito 

BrOffice.org - 

3.1 

Modelo 70:20:10 e a construção 

de Trilhas de Aprendizagem 

Sistema Correspondente 

Banco Postal – CBP 

ERP - Gestão de 

Linhas 

Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes – CIPA 

Procedimentos de RH - 

Instrutoria Temporária 

Gerenciamento de Desempenho Operacional - Visão Sistêmica Dispensa de Licitação Eletrônica – DLE 

Mala Direta Especial - Módulo Distribuição Ergonomia - Novo Mobiliário - Atendente Comercial 

Mala Direta Postal Especial – MDPE ERP - Gestão de Frotas - Atesto de Abastecimento 

Monitoramento ambientes no Setor Postal Gestão Estatística de Pessoas e Planos de Carreira – ENAP 

SGDo Módulo Carteiro - DPC Distrito Postal Convencional Pedestre Ética e Serviço Público – ENAP 

Padronização de Objetos Postais - Objetos Automatizáveis Estatística Básica 

SGDO Módulo Carteiro - DPM Distrito Postal Motorizado GPCA Administrativo 

Rastreamento de Objetos - Visão Sistêmica Legislação Aplicada à Gestão de Pessoas – ENAP 

SAD - Sistema de Apoio à Decisão Legislação Aplicada à Logística de Suprimentos – ENAP 

SGDO Módulo Carteiro - DEM Distrito Especial Motorizado Mozila Thunderbird 

Moto Frete Orçamento Público - Conceitos básicos – ENAP 

Plano de Continuidade de Negócios Organização e Formação de Processo Administrativo 

Sistema de Gestão de Entregas Matutina - SIGEM – Certificação Práticas Administrativas 

Vendas para o Governo - Força de Vendas Prevenção ao HIV/AIDS 

Redação Técnica 

Segurança da Informação 

SEI Usar - Módulo Avançado 

Sistema de Gestão de Documentos Correntes – SGDO 

Sistema de Gestão de Pessoas das Agências - SGPA WEB 

Fonte: http://unicorreiosvirtual.correios.com.br, acesso em julho de 2016. 

As escolhas das ações de educação, bem como a efetiva disponibilização ao seu 

respectivo público alvo, é o fruto do trabalho consolidado de uma equipe 

http://unicorreiosvirtual.correios.com.br/
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multidisciplinar voltada para o reconhecimento e o atendimento das demandas geradas 

quando da necessidade de: suprir, ampliar, consolidar ou reciclar competências entre os 

empregados. Fornecendo assim o lastro educativo, e cultural, necessário as perspectivas 

estratégicas da própria ECT. Nesse sentido Dutra (2002) e Castro e Eboli (2013), 

defendem que em virtude da dificuldade em se encontrar profissionais prontos para o 

trabalho às empresas desenvolvem seus próprios programas de aprendizagem atuando 

desta forma na cultura da organização e fomentando um desejo de desenvolvimento 

profissional.  

Com essas atividades, a UNICORREIOS pretende diversificar e melhorar o 

portfólio de ações de educação, adequando-o ao perfil ocupacional do trabalhador às 

necessidades da empresa, de forma rápida, estruturando treinamentos de capacitação e 

aperfeiçoamento (UNICORREIOS, 2016). Essa divisão, das ações de educação entre as 

escolas, visa disponibilizar aos empregados da UNICORREIOS e, por conseguinte, a 

todos os empregados da própria ECT, as informações, orientações, características e 

requisitos necessários ao acesso à cada procedimento, atividade, ou processo da 

empresa, bem como orientar sobre responsabilidades e atribuições dos cargos e das 

funções, no âmbito da ECT, através de instrutores especialistas nas áreas alvo, em cada 

um dos 5 campos de atuação, no âmbito das respectivas escolas. 

Nesse contexto, os entrevistados do grupo G2 (Facilitadores) declararam: 

 

A Grade curricular da UNICORREIOS é diversificada e dinâmica, todos os 

anos entram e saem cursos. O processo de inclusão ou exclusão de ações de 

educação é pautado na percepção de necessidades da empresa e nas 

demandas dos próprios alunos, quando avaliadas e verificadas quanto ao seu 

alinhamento com objetivo estratégico da empresa, e se aprovadas são 

incluídas dentre as ações de educação previstas.  

FA-5 

 

O reflexo de pertinência de uma grande curricular extensa e diversificada 

pode ser observado com o exemplo da Escola Postal, onde conforme são 

observadas alterações no processo produtivo ou na legislação postal em 

vigor, são avaliadas essas alterações e caso se configure a necessidade de 

inserção de um curso, esse é modelado por uma equipe especifica. Com a 

ação de educação pronta, essa é posta à disposição dos empregados, podendo 

ainda ser um curso especifico para uma determinada equipe, função, 

categoria ou se identificado o assunto como de caráter geral, essa ação pode 

ser disponibilizada a todos os empregados, inclusive a parceiros e em casos 

mais amplos a sociedade em geral. 

FA-6 
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Quando o assunto analisado e avaliado do ponto de vista do processo de 

aprendizagem por parte da UNICORREIOS, no que tange ao acompanhamento dos 

empregados durante e após as ações de educação oferecidas, observa-se que esse 

aparenta manter a coerência com o processo de planejamento adotado quando da 

programação dessas ações. Visto que, durante o processo de pesquisa documental, pode 

ser percebido que no planejamento dessas ações, sempre encontram-se pautadas nas 

metas, nos objetivos da ação e nas competências que se pretende desenvolver (ECT, 

2014). Observa-se ainda que durante o processo de acompanhamento e avaliação, dos 

processos educacionais, são evocados os seguintes níveis de avaliação:  

 

 

Avaliação de 

Aprendizagem 

Essa devendo apontar o grau de assimilação dos 

conhecimentos, é composta por 2 componente em sua 

formação, um com caráter formativo (feedback de todos os 

envolvidos) e outro com caráter somativo (quantidade de 

conhecimento adquirido). 

 

 

Avaliação de Reação 

Essa devendo permitir mensurar a percepção dos alunos, 

quanto a importância da ação para sua vida pessoal e 

profissional, bem como também avaliar o grau de satisfação 

com o processo educativo. 

 

Avaliação de Impacto 

no Trabalho 

Devendo permitir conhecer e quantificar sobre o aprendido 

(conhecimento, habilidades e atitudes) na situação real de 

trabalho dos sujeitos participantes da ação. 

 

O estudo também conseguiu-se identificar, durante a análise documental, que 

após conclusão de alguma ação de educação promovida pela UNICORREIOS ou ainda 

de cursos promovidos por instituições contratadas ou parceiras, os respectivos diplomas 

de conclusão são entregues aos sujeitos participantes. Também se identificou que os 

devidos apontamentos são incluídos na ficha cadastral do empregado e no seu currículo 

organizacional. Essas ações têm como propósito atualizar o histórico profissional do 

empregado podendo, inclusive, atuar como comprovante em algum recrutamento 
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interno que o respectivo empregado participe no futuro, dando-lhe assim a chance de 

galgar funções superiores dentro da ECT. Situação alinha-se com o pensamento de 

Dutra (2002), quando o autor orienta que os apontamentos e os registros, decorrentes de 

cursos de aperfeiçoamento, capacitação ou reciclagem, devem ser feitos pela 

Organização com intuito de se registrar a evolução dos empregados e assim acompanhar 

o desenvolvimento da carreira de cada um.  

Sobre o tema, os entrevistados se posicionaram da seguinte forma: 

O Acompanhamento no desenvolvimento de competências, dos empregados, 

ocorre de basicamente de duas formas. A primeira é quando da participação 

em alguma ação de educação, nesse caso o acompanhamento ocorre durante 

o próprio processo educativo e a segunda é através de uma avaliação logo ao 

final da respectiva ação. Nesses 2 momentos, a condução dessas avaliações 

segue por parte do instrutor responsável pela ação. A avaliação do 

desenvolvimento de competências dos empregados também pode ocorrer 

durante o acompanhamento do Gerenciamento de Competências e Resultados 

(GCR), que é feito pelo gestor imediato do empregado e é baseado no alcance 

de metas previamente estabelecidas entre o gestor e o empregado. Onde essas 

metas devem sempre estar aderentes a atividade fim do empregado e possuir 

consonância com o plano estratégico da empresa 

FA-2 

 

A UNICORREIOS atua de forma constante, quase diária, no 

acompanhamento de todos os participantes de ações de educação. A forma 

multivariada desse acompanhamento deriva da necessidade de averiguar a 

cadencia de aprimoramento profissional dos empregados. Desta forma ele, o 

acompanhamento, ocorre pelos instrutores quando das ações propriamente 

ditas e pelos gestores, quando os empregados regressam aos seus postos de 

trabalho.  

FA-3 

As ações de Educação Corporativa da ECT encontram-se baseada em 4 

pilares essenciais: atuação alinhada a estratégia, atuação voltada para a gestão 

de pessoas, utilização de tecnologias inovadoras na área da pedagogia 

corporativa e um constante processo de feedback das ações educativas 

propostas. Essas 4 vertentes desdobram-se em diretrizes que irão, 

efetivamente, orientar o SEC da ECT. O acompanhamento dos empregados 

participantes é o responsável direto pelo feedback que retroalimenta as nossas 

ações. 

FA-4 

 

 As Regionais, como é o caso da nossa, embora tenha uma certa autonomia 

de atuação, que se justifica pela diversidade de realidades decorrentes de 

mercado regional e profissional, encontram-se orientadas por um sistema de 

ações de educação que são alinhadas a realidade estratégica da empresa e a 

sua visão de futuro.  Assim o acompanhamento, dos empregados 

participantes, embora seja feito por sua respectiva regional, também se dá de 

forma corporativa. 

FA-6 

 

A ECT, através de seus relatórios, vem apresentando investimentos da ordem de 

milhões de reais na área de educação, com ênfase, nos últimos anos. A empresa também 
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demonstra satisfeita com resultados obtidos a despeito da elaboração e disponibilização 

dos cursos para capacitação dos empregados.  

Com investimento direcionado para a capacitação de seus empregados e 

aproveitando o bom momento do mercado postal global, a empresa atingiu um dos 

melhores e maiores resultados no ano de 2013, a previsão orçamentária para capacitação 

de pessoas superava a casa dos 35,7 milhões de reais por ano. 

A Figura 7, a seguir, apresenta um histórico desses investimentos empenhados 

pela ECT nos anos de 2010 até 2015.  

 

Figura 7: Histórico de investimentos em Educação Corporativa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado com informações do ERP e do site, www.correios.com.br, acesso em agosto de 2016. 

 

Execução Orçamentária 

Nacional 

(Valores em R$ x 1.000.000) 

Aplicado em: 

Desenvolvimento interno de cursos; 

Contratação de cursos In Company; 

Participação e cursos e eventos 
externos de educação; 

Programa de bolsas de estudo; 

Logística de educação. 

(Passagens, Hospedagens e ouros). 

Redução de gastos em 
Logística de Educação 
(Passagens, Hospedagem e 
outros) 
 
Meta 2016: 15,5 milhões 
Executado 8,7 milhões 
 
Redução de R$6,8 milhões 

 = R$147,70 por Empregado 
Execução Orçamentária no RN 

(Valores em R$ x 1.000) 

http://www.correios.com.br/
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De acordo com os dados apresentados, figura 7, a Regional do RN também 

experimentou uma readequação de orçamento. Os motivos desta sequência de corte no 

orçamento, iniciada no ano de 2012, recebeu a mesma justificativa apresentada no 

contexto nacional. A redução do custo da logística de educação (passagens, diárias e 

hospedagens). O empowerment do ensino à distância (EAD), foi encarado como uma 

meta da ECT e da própria UNICORREIOS (RELATÓRIO EMPRESARIAL 

CORREIOS 2020, 2014). Contudo não foi observado uma comunhão de interpretações 

quando se trata da questão orçamentaria destinada ao SEC, pelo menos no que tange à 

percepção dos facilitadores na Regional do RN. Como pode ser observado de forma 

mais específica nas colocações dos Facilitadores, postas a seguir: 

 
Entendo que o atual orçamento destinado ao SEC, tanto no âmbito nacional 

quanto o regional não seja suficiente. A área de educação tem sofrido com 

sucessivos cortes de orçamentos o que tem nos forçado a um planejamento 

mais enxuto das ações de educação. Já quanto aos recursos serem encarados 

como custos, despesas ou investimentos, a ECT sempre tratou a rubrica de 

educação como investimento, embora que financeiramente elas possam, em 

determinado momentos, serem assinaladas como despesas.  

FA-1 

 

Em se tratando de orçamento a situação ideal seria que o valor dos recursos 

destinados a educação fossem maiores, para que tivéssemos o máximo de 

empregados alcançados pelas ações propostas. Quanto à dotação 

orçamentaria, os recursos alocados para a área de educação constam como 

despesas correntes para ECT. Todavia, o esforço para assegurar sempre o 

máximo de ações transpassa que o entendimento que a educação é sempre um 

investimento no futuro. 

FA-2 

A ECT, e por consequência a UNICORREIOS, vêm buscando a otimização 

de recursos e, em alguns casos, como por exemplo a educação, o corte de 

verba é bem acentuado. Atualmente, os cursos externos aprovados são em 

número bem menor que em outros anos. A migração da metodologia 

presencial para a EAD é notória. O impacto na disponibilidade de ações e na 

cobertura do grupo de empregados é absurda. Contudo alguns pontos 

merecem um estudo mais apurado, como é o caso do acompanhamento do 

empregado durante e após os cursos. A monitoria deveria ser melhor 

estudada.  

FA-3 

A ECT encontra-se em uma transição de realidades, partimos de um SEC 

modelado, mesmo que não inteiramente implantado, para uma restruturação 

onde ainda existem muitas dúvidas sobre a operacionalização das ações 

previstas para a área de educação. Possuímos o corpo técnico, os 

instrumentos, a estrutura e as políticas de atuação. Todavia os recursos 

financeiros e as regras de gestão dessa atividade carecem de esclarecimentos.  

FA-5 

 

Estamos vivendo um período de austeridade de recursos, sejam eles 

financeiros, de pessoal ou de equipamentos, isso não quer dizer que antes a 

área de educação tinha excesso. Podemos dizer que conseguíamos resultados 

expressivos com a realidade que era posta. Somos uma empresa pública e 
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desta forma, mesmo gozando de certa autonomia administrativa, temos 

relações intimas com o poder político brasileiro. Desta forma alterações de 

rumos estratégicos as vezes se fazem necessários em virtude, não de mudança 

no cenário mercadológico ou tecnológico, mais de alterações do quadro 

político. Essas mudanças impõem reflexos diretos em nossas perspectivas de 

atuação. 

FA-6 

 

 A UNICORREIOS com intuído de pavimentar a mudança da abordagem de suas 

ações de educação, onde antes utilizava-se o ensino presencial agora segue com foco no 

ensino EAD, buscou o apoio da Universidade de Brasília através de um convênio de 

colaboração. Essa ação idealizou, viabilizou e vem mantendo um grande campus virtual 

com atuação em todas as áreas de interesse trabalhadas pela própria ECT. É através do 

seu ambiente, moodle, que atualmente a UNICORREIOS busca concentrar a maioria de 

suas ações de educação. Essa mudança causou, como consequência, a racionalização e a 

diminuição dos custos com a logística voltada para as ações de educação. A Figura 8, a 

seguir, demonstram os números de acessos nos últimos anos ao ambiente virtual da 

UNICORREIOS. 

 

Figura 8: Comportamento do acesso ao moodle da UNICORREIOS. 

 
Fonte: adaptado com dados do POPULIS e do site:www.correios.com.br, acesso em agosto de 2016. 

 

 Verifica-se que, diferentemente do cenário nacional, o apice de acessos no 

ambiente virtual da UNICORREIOS, para a Regional do RN, se deu em 2013. Esses 

números, tanto os atribuídos ao cenário nacional quanto ao Regional, foram creditados 

http://www.correios.com.br/
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pelos participantes do Grupo de Facilitadores a dois pontos em particular. O primeiro 

foi devido à realização do concurso público ocorrido em 2011, o que elevou o 

percentual de acessos no ambito nacional e Regional em 2011, mantendo o quantitativo 

elevado em 2012, 2013, 2014 e 2015. O fato atribuído as novas contratações ocorridas 

nesses anos em virtude co concurso. Já em 2013, em particular no âmbito regional, 

houve um incremento em virtude da ação da equipe de educação local que incentivou 

cursos no modelo EAD a todos os empregados.  (RELATÓRIO - SISTEMA POPULIS, 

2016). 

 Segundo a própria ECT(2016), a empresa também tem alocado verbas para 

atender aos eixos B e C, voltados para as áreas de interesse: Ferramentas Empresariais e 

Autodesenvlvimento,  respectivamente.  Esses áreas encontram-se previstas no PLENA 

e foram através desses compartilhamentos que a UNICORREIOS atendeu a 77 

empregados, somente na Regional do RN. Os participantes desse programa são 

escolhidos mediante processo seletivo nacional, para os empregados que concorrem a 

uma vaga de Pós-graduação, além de vagas em cursos de idiomas e de graduação. A 

Figura 9, a seguir, descreve a distribuíção das bolsas de estudo, de acordo com sua 

respectiva modalidade, no ano de 2015. 

Figura 9: Programa de bolsas de estudo da UNICORREIOS 

 
Fonte: adaptado com dados do POPULIS e do site:www.correios.com.br, acesso em agosto de 2016. 

No RN: 

Idiomas: 35 

Técnico: 0 

Graduação: 30 

Pós-graduação: 10(lato) + 2(stricto) 

http://www.correios.com.br/
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No âmbito da Regional, o programa de bolsas de estudo é encarado como um 

dos mais expressivos programas de educação aplicados pela UNICORREIOS. 

Observou-se também um grande respeito e admiração, por parte de todos os 

entrevistados, para com o programa e as pessoas que dele participam. Abaixo, seguem 

transcritas as declarações coletadas quando das entrevistas com o grupo G2. 

 

“O programa de bolsas de estudo instituído pela ECT, e operacionalizado 

pela UNICORRIOS, é tido no âmbito da nossa Regional como a maior 

contribuição para formação cidadã de nossos empregados. As outras ações de 

educação, em geral, focam no crescimento profissional, enquanto que no 

programa de bolsa de estudo a ECT vai além disso. Ele atua também na 

formação de um cidadão. Muitas vezes a realização do sonho de estudar num 

curso de línguas, concluir uma formação superior e as vezes galgar um 

mestrado ou até mesmo um doutorado, só é possível para um de nossos 

empregados após ingresso dele em nosso programa” 

FA-1 

 

“A ECT, através do programa de bolsas de estudo, realiza todo ano o sonho 

de muitos empregados. Já vi colegas entrarem na ECT apenas com o nível 

médio e após participação no programa eles conseguirem fazer um curso 

superior e alguns deles até uma pós-graduação. ” 

FA-2 

 

“Rapaz, para mim, o programa de bolsas de estudo é o carro chefe das ações 

de educação na ECT. Ele vai além do que podemos considerar como 

institucional. Não estamos falando de treinamento ou de capacitação em uma 

competência que seja restrita a uma necessidade da ECT. Não! Ele vai além. 

Um participante do programa pode se aperfeiçoar em uma língua estrangeira, 

cursar uma faculdade de administração, de ciências contábeis, de economia, 

de direito e até de engenharia. São formações que levam frutos também para 

a vida pessoal de nossos colegas. ” 

FA-3 

 

“O programa de bolsa de estudo é uma prova de fogo para qualquer um dos 

empregados. Imagine aí, trabalhar e ainda estudar. É com certeza uma ótima 

oportunidade de crescimento pessoal e profissional, mas apenas para os que 

se dedicam realmente. Pois a participação é condicionada a uma seleção entre 

todos os que se inscrevem, visto que o número de vaga sempre é menor que o 

número de inscritos. ” 

FA-6 

 

A ECT, através da UNICORREIOS, também promove convênios de cooperação 

com instituições públicas. A ação de cooperação visa construir o apoio necessário às 

ações de educação da UNICORREIOS. Onde, diante deste passo, foi criado um 

networking institucional, entre as instituições envolvidas, voltado para a área de 

Educação Corporativa. A Figura 10, a seguir, relaciona essas instituições parceiras que 

formam esse bloco.  

  



102 

 

 

 

Figura 10: Instituições parceiras da UNICORREIOS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com o apoio das instituições, elencadas na Figura 10, a ECT construiu, através 

de um passo inédito de cooperação institucional, um acordo com mais três 

universidades corporativas, em 14/03/2012, (Serpro, Sebrae e Caixa Econômica 

Federal), que passou a ser conhecido como UNIFICA. Segundo o portal governamental 

da Rede Brasil (2012) a intenção era que as Universidades Corporativas desses Órgãos 

passassem compartilhar os conteúdos dos cursos de capacitação de seus empregados 
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através do ambiente virtual, moodle, no sitio da própria UNIFICA. O projeto deveria 

beneficiar mais de 200 mil pessoas, nas quatro instituições, só no primeiro ano. Todavia 

o sitio da UNIFICA nunca foi devidamente implantado (REDE BRASIL, 2012). A 

busca, e a efetivação, de convênios entre a UNICORREIOS e outras instituições 

encontra-se alinhada com os pensamentos de Meister (1999), Dutra (2002) e Eboli 

(2004), onde os autores defendem a parceria com outras UC‟s e com IES‟s (Instituições 

de Ensino Superior), ou UT‟s (Universidades Tradicionais) como também são 

conhecidas, a fim de que sejam maximizados os resultados da Educação Corporativa. 

Embora o acordo de cooperação firmado entre as instituições em prol da 

UNIFICA tenha sofrido um revés, quando da criação do ambiente virtual, todas as 

instituições elencadas na Figura 10 mantêm relações, como parceiras institucionais, nas 

áreas de educação e desenvolvimento. Essas parcerias, embora sejam transacionadas em 

nível estratégico, possuem desdobramentos em todas as unidades da UNICORREIOS, 

atingindo o núcleo Regional do RN com oferta de cursos, muitas vezes modelados em 

conjunto por uma ou mais dessas instituições. 

Através do recurso gráfico do tipo “nuvem de palavras
8
”, foi elaborado uma 

imagem icnográfica contendo os termos mais observados durante as entrevistas 

ocorridas com os grupos G1 e G2, ver Figura 11.  

Figura 11: Nuvem de palavras gerada com base nas entrevistas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas ocorrias em abril de 2017. 

                                                 
8
 Nuvem de palavras é um recurso gráfico (usado principalmente na internet) para descrever os 

termos mais frequentes de um determinado texto. 
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Os termos mais observados, após as transcrições das entrevistas foram: 

Educação Corporativa, com 62 observações, UNICORREIOS com 51 observações, 

Competências com 44 observações, carreira com 36 observações e crescimento 

profissional com 27 observações. Esses termos, bem como seus quantitativos, serviram 

de parâmetro para formação da imagem. A quantidade de vezes em que cada termo 

aparece nos textos selecionados serve de parâmetro para definir a sua repetição dentro 

da imagem, como também na definição do tamanho da fonte utilizada pelos termos 

dentro da “nuvem”. 

 

5.3.  CATEGORIA ANALÍTICA - CARREIRA PROFISSIONAL. 

 

As questões analisadas, neste item, encontram-se agrupadas por variáveis, sendo 

elas: Impulso no Desenvolvimento, Frequência na Participação, Recompensas 

Percebidas e Acúmulo de Capital de Carreira, respectivamente. O Estudo optou por 

apresentar de forma tempestiva a Figura 12, a seguir, com intuito de iniciar a 

explanação demonstrando a correlação existente entre variáveis da categoria analítica 

Carreira Profissional. 

Figura 12: Correlação entre variáveis 

 
FONTE: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo realizada em abril de 2017. 

 

A figura utilizou como medida de correlação o coeficiente de Spearman (ρ = 

rho), este coeficiente assume apenas valores entre -1 e 1, a saber: 

ρ =  1, existe uma correlação perfeita entre as variáveis analisadas. Desta forma se uma 

variável aumenta, ou diminui, a outra variável se altera em mesmo sentido e proporção; 
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ρ =  -1, existe uma correlação inversa perfeita entre as variáveis analisadas. Desta forma 

se uma variável aumenta, ou diminui, a outra variável se altera em mesma proporção, 

porém em sentido contrário; e, 

ρ =  0, não existe uma correlação entre as variáveis analisadas.  

 

5.3.1. Dimensão Administrativa (Impulso no Desenvolvimento e Frequência na 

Participação). 

 

Neste item foram analisados os dados recolhidos através dos questionários 

aplicados ao Grupo G3, Empregados. Os resultados obtidos com base nas análises 

descritivas serviram de parâmetro para mensurar o quanto as variáveis, Impulso no 

Desenvolvimento e Frequência na Participação são relevantes para a Carreira 

Profissional dos empregados da ECT lotados na Regional do RN. A Tabela 7, a seguir 

apresenta os resultados obtidos com a variável Impulso no Desenvolvimento. 

Tabela 7: Variável Impulso no Desenvolvimento 
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Próprio 

Im
p

u
ls

o
 n

o
 D

es
en

v
o
lv

im
en

to
 

A minha participação no sistema, ou em ações de educação 

corporativa propostas pela UNICORREIOS, pode ser definida 

como: APENAS POR INTERESSE PESSOAL.  
110 185 15 10 3 

Evento Externo 
Após meu ingresso no sistema, ou em ações de educação 

corporativa propostas pela UNICORREIOS, houve algum 

evento que me motivou o avanço de minha carreira profissional. 
5 8 3 209 98 

Novas 

Relações 

Profissionais 

A construção de novas relações profissionais, na empresa em 

que trabalho, também me estimula e serve de motivação interior 

para o crescimento de minha carreira profissional. 
12 16 5 101 189 

Motivações 

Distintas 

O contato com outras pessoas, quando de minha participação no 

sistema, ou em ações de educação corporativa propostas pela 

UNICORREIOS, ajudou-me a descobrir novas motivações para 

o desenvolvimento de minha carreira profissional. 

17 36 8 159 103 

Chefia Direta 
Minha participação no sistema, ou em ações de educação 

corporativa propostas pela ÚNICORREIOS, foi motivada pelo 

incentivo de minha chefia direta. 
9 32 5 161 116 

Novas 

Reflexões 

A minha participação no sistema, ou em ações de educação 

corporativa propostas pela UNICORREIOS, me ajudou a 

refletir e ratificar sobre minha opção profissional. 
12 23 1 185 102 

Melhorar o 

Relacionamento 

Profissional 

A participação no sistema, ou em ações de educação corporativa 

propostas pela UNICORREIOS, me ajudou a me relacionar 

profissionalmente melhor. 
5 9 4 201 104 

Colegas 

Próximos 

As pessoas com as quais me relaciono profissionalmente, no 

meu trabalho, me motivam a buscar a ampliação meus 

conhecimentos profissionais. 
45 65 41 105 67 

Compromisso 

Particular 

Atribuo meu desenvolvimento profissional a minha postura 

comprometida e a minha, particular, busca por novos 

conhecimentos. 
9 13 8 181 112 
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Acesso Fácil 

ao Sistema 

O acesso ao sistema, ou as ações de educação corporativa 

propostas pela UNICORREIOS, são facilitados e incentivados 

pelos níveis superiores. 
2 6 5 102 208 

FONTE: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo realizada em abril de 2017. 

A Gráfico 6, a seguir, apresenta de forma consolidada os dados referentes às 

questões envolvendo a primeira variável, da Dimensão Administrativa, Impulso no 

Desenvolvimento. 

 

Gráfico 6: Categoria Carreira Profissional - Variável Impulso no Desenvolvimento 

 

 

FONTE: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo realizada em abril de 2017. 

 

Quando da análise do Gráfico 6, verifica-se que existe um índice de 

concordância mais elevado entre os respondentes que apontam os fatores propiciados 

pelo ambiente corporativo, criado pela ECT, como influenciadores substanciais das 

decisões do empregado, no que tangem às motivações em torno de sua Carreira 

Profissional. Neste contexto, apenas na questão de número 1, que referencia o “interesse 

próprio”, o gradiente de concordância distingue-se dos demais. Fato justificado pela 

negativa dos respondentes, total ou em parte, quando da afirmação de que a decisão de 

ingresso no Sistema de Educação Corporativa foi tomada com base numa decisão 

totalmente particular. Neste caso infere-se afirmar que, para os respondentes, o 

ambiente educativo criado pelo Sistema de Educação Corporativa aliado a outros 
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elementos do ambiente corporativo, contribuíram de forma significativa na decisão 

desses sujeitos em buscar o seu Desenvolvimento Profissional, tais como: 

a) O contato com pessoas já envoltas com o Sistema ou com as ações de 

Educação Corporativa; 

b) A possibilidade de construção de novas relações de trabalho e de melhoria 

do relacionamento profissional já existente; 

c) O incentivo de pessoas com as quais o sujeito se relaciona profissionalmente; 

d) O incentivo por parte da chefia direta e da ECT. 

Estes fatores demonstram o grau de maturidade, por parte da UNICORREIOS e 

do próprio CORREIOS, no desenvolvimento de uma cultura de aprendizado e 

corroboram com o entendimento de Dutra (1996) quando o autor aponta como sendo de 

responsabilidade da empresa a promoção das ações de capacitação de seus empregados, 

atendendo as demandas geradas por competências requeridas e de responsabilidade dos 

seus respectivos gestores aconselhar, estimular, facilitar e acompanhar os objetivos e 

necessidades de desenvolvimento de seus subordinados. 

Diante das informações colhidas quando da compilação dos dados postos pelos 

questionários, também torna-se possível deduzir que o Impulso no Desenvolvimento, 

neste caso, a vontade de se desenvolver profissionalmente, é um vetor que compartilha 

de duas motivações, sendo a 1ª a vontade pessoal e intrínseca a cada sujeito e a 2ª vindo 

como forma de conjunção entre fatores como, ambiente, oportunidades e 

reconhecimento, onde esses podem excitar ainda mais a motivação pessoal do sujeito ou 

atuar, eventualmente, como desmotivador ou modelador da vontade pessoal. Neste 

segundo caso, não diminuindo a vontade pessoal de se desenvolver profissionalmente, 

mas redirecionando-a para outro objetivo, que pode culminar na decisão de mudança de 

carreira profissional.  

A Tabela 8, a seguir, apresenta os resultados obtidos com a variável Frequência 

na Participação. 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

Tabela 8: Variável Frequência na Participação 
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Percepção de 

Desenvolvimento 
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Uma das contribuições que a participação no 

sistema, ou em ações de educação corporativa 

propostas pela UNICORREIOS, foi que os novos 

conhecimentos, habilidades e atitudes 

desenvolvidas me ajudaram no desenvolvimento de 

minha carreira profissional. 

6 9 1 189 118 

Mais Popular 

Fiquei mais conhecido, entre meus colegas de 

trabalho e na própria ECT, após conseguir me 

desenvolver a partir das ações de educação 

corporativa proporcionadas pela UNICORREIOS.  

19 32 9 176 87 

Ajuda em 

Seleções 

Profissionais 

Já fui indicado a alguma função, posição 

profissional de destaque ou participei de algum 

recrutamento interno, em virtude da minha 

participação no sistema, ou em ações, de educação 

corporativa propostas pela UNICORREIOS. 

11 63 15 147 87 

Reforça a 

Imagem 

Comprometida 

Minha imagem profissional é atribuída, além de 

outros fatores, ao meu comprometimento e a minha 

busca por capacitação, por causa das minhas 

participações no sistema ou nas ações de educação 

corporativa propostas pela UNICORREIOS. 

31 82 5 110 95 

Amplia o 

Círculo 

Profissional 

O sistema, ou as ações de educação corporativa 

propostas pela UNICORREIOS me coloca em 

contato com outros profissionais experientes, de 

modo que esse contato ajuda no desenvolvimento 

de minha carreira profissional. 

5 9 7 206 96 

Credibilidade 

do Sistema 

Minha participação no sistema, ou nas ações, de 

educação corporativa propostas pela 

UNICORREIOS, me permite creditar legitimidade 

e credibilidade a essas ações. 

4 5 0 154 160 

Critérios de 

Seleção 

Existem critérios estabelecidos, de forma clara e 

objetiva, que promovem a ascensão da carreira 

profissional dos empregados da ECT e que pude 

perceber após ingressar no sistema ou participar das 

ações de Educação Corporativa propostas pela 

UNICORREIOS.  

24 57 36 113 93 

FONTE: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo realizada em abril de 2017. 

 

A Gráfico 7, a seguir, expõem a compilação os dados referentes às questões 

envolvendo a segunda variável, da Dimensão Administrativa, Frequência na 

Participação. 
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Gráfico 7: Categoria Carreira Profissional - Variável Frequência na Participação 

  

 

FONTE: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo realizada em abril de 2017. 

 

O Gráfico 7 demonstra que houve um índice mais acentuado de concordância 

por parte dos respondentes para essa variável, em todas as questões. Nesta análise 

observa-se que as questões relativas à Frequência na Participação do empregado, no 

Sistema de Educação Corporativa, ou em suas ações de educação, ratificam a ideia de 

que o ambiente educativo, e o próprio ambiente corporativo, agem como 

influenciadores nas decisões do empregado no que tangem as motivações em torno de 

sua Carreira Profissional. Essa situação pode ser justificada pelo fato de, segundo 

DUTRA (1996), a Carreira Profissional é como uma estrada construída em conjunto 

pela empresa e pela própria pessoa.  

De antemão pode-se inferir que, quanto mais um empregado participa de ações 

ou programas, dentro do Sistema de Educação Corporativa, idealizados, criados e 

geridos pela UNICORREIOS, mais esse empregado se torna suceptivel às adequações 

na sua carreira por influência desse ambiente. Desta forma também credita-se ser 

natural que os objetivos de Carreira Profissional de um empregado se adequem ao 

desenho da estrutura de carreiras da Organização em que trabalha, seguindo assim a 

estrutura de cargos da própria organização, sua complexidade entre os níveis, seu tipo, e 
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sua natureza jurídica (DUTRA, 1996; ROGEL 2007). Ainda sobre o assunto, Rogel 

(2007) defende que o gerenciamento de oportunidades e a definição de regras claras e 

objetivas de ascensão na Carreira Profissional, bem como o desenvolvimento de 

instrumentos legítimos para seleção, são de responsabilidade da respectiva Empresa.  

Desta forma pode-se intuir o seguinte raciocínio: já que o ordenamento das 

oportunidades de Carreira, entre outros critérios, segue a estrutura posta no 

organograma da Empresa; já que é coerente que essa Empresa promova seu Sistema de 

Educação com ações alinhadas a suas necessidades e a seus objetivos estratégicos; 

Também torna-se coerente deduzir que, quanto maior a Frequência na Participação do 

empregado no Sistema de Educação Corporativa da sua Empresa, mais esse empregado 

será confrontado com as oportunidades de ocupação de vagas que são tratadas dentro do 

SEC. Isso devido a um dos objetivos do Sistema de Educação Corporativa da ECT, 

identificar pessoas imbuídas das competências especificas e necessárias ao atendimento 

das necessidades da empresa ou capacitá-las, quando da falta deste profissional 

(UNIVERSIDADE CORREIOS, 2016). 

 

5.3.2. Dimensão Financeira (Recompensas Percebidas) 

 

Neste tópico foram analisados os resultados referentes às questões envolvendo a 

variável Recompensas Percebidas, variável da Dimensão Financeira aplicada a categoria 

analítica voltada para analisar a Carreira Profissional. 

A variável Recompensas Percebidas relata o retorno que os sujeitos conseguem 

perceber em função de sua participação no sistema ou em ações de educação, 

promovidas pela UNICORREIOS. Essas recompensas podem ser na forma de 

reconhecimento, premiações, remuneração ou a recolocação em funções de 

complexidade maior e que tenha como consequência uma maior valorização 

profissional ou social  (DUTRA, 2002 e EBOLI 2008).  

A Tabela 9, a seguir, apresenta os resultados obtidos com essa variável, 

Recompensas Percebidas. 
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Tabela 9: Variável Recompensas Percebidas 
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Reconhecimento 

pelos resultados 
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Sinto-me reconhecido por conseguir apresentar 

melhores resultados após meu ingresso no sistema, 

ou em ações de educação corporativa propostas 

pela UNICORREIOS. 

83 121 7 51 61 

Ampliou o 

Networking 

A aquisição de novos conhecimentos técnicos e 

pessoais a partir do meu ingresso no sistema, ou em 

ações de educação corporativa propostas pela 

UNICORREIOS, ajudou a me relacionar 

profissionalmente com mais pessoas, dentro e fora 

da ECT. 

29 41 2 149 102 

Realização 

Profissional 

Sinto-me mais realizado profissionalmente a partir 

do retorno positivo que recebo de colegas de 

trabalho, após meu ingresso no sistema, ou em 

ações de educação corporativa propostas pela 

UNICORREIOS. 

41 83 9 105 85 

Reconhecimento 

pela capacitação 

Houve algum tipo de reconhecimento, por parte da 

ECT, após meu ingresso no sistema, ou em ações 

de educação corporativa propostas pela 

UNICORREIOS. 

37 45 35 117 89 

Recompensas 

diretas e indiretas 

Recebi algum tipo de recompensa, direta ou 

indireta, pelo meu desenvolvimento profissional, 

desde que ingressei no sistema, ou em ações de 

educação corporativa propostas pela 

UNICORREIOS. 

55 81 41 89 57 

Valorização 

Pessoal 

Percebi algum tipo de valorização da minha pessoa, 

frente ao mercado de trabalho, após meu ingresso 

no sistema, ou em ações de educação corporativa 

propostas pela UNICORREIOS. 

57 72 66 84 44 

Alavancagem 

Profissional 

A educação corporativa, proposta e aplicada pela 

UNICORREIOS, pode alavancar o 

desenvolvimento da carreira profissional do 

empregado da ECT. 

31 132 14 109 37 

Reconhecimento 

pelo 

Conhecimento 

Externo 

 Existe algum tipo de reconhecimento, por parte da 

ECT, aos empregados, que buscam o 

desenvolvimento profissional através de ações de 

educação, fora da UNICORREIOS, como por 

exemplo: cursos técnicos ou acadêmicos, em 

escolas profissionalizantes ou em faculdades, sejam 

elas públicas ou privadas. 

107 98 49 49 20 

FONTE: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo realizada em abril de 2017. 

 

A Gráfico 8, a seguir, demostra as observações realizadas após análise dos 

resultados referentes as questões envolvendo a variável, da Dimensão Financeira, 

Recompensas Percebidas. 
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Gráfico 8: Variável Recompensas Percebidas - Categoria Carreira Profissional 

 

 
FONTE: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo realizada em abril de 2017. 

 

O menor grau de concordância, o maior grau de discordância e até um maior 

grau de indiferença, como é o caso particular da questão 21, Valorização pessoal, 

podem ser entendidos como uma menor percepção, por parte dos empregados, quanto 

os retornos profissionais observados. As contrapartidas promovidas pela empresa em 

decorrência da assimilação de conhecimento, ou de competências, em função de sua 

participação no sistema de educação ou em ações de educação promovidos pela 

UNICORREIOS, e fora dela, não foram observadas por parte dos sujeitos estudados.  

Pode-se inferir que, segundo os dados compilados nas questões inerentes a essa 

variável, a percepção de recompensas por parte dos empregados que aderiram ao 

Sistema de Educação Corporativa, promovido pela UNICORREIOS, pouco é notada. 

Situação que se apresenta como uma dicotomia, em virtude que, se de um lado a ECT 

investem milhões de reais em estrutura, ferramentas e pessoal para a UNICORREIOS e 

se a participação no sistema e nas ações de educação é incentivada, com intuito de 

atender a demandas por capacitação do quadro funcional e aos objetivos estratégicos da 

Empresa, e se por outro lado os participantes não conseguem visualizar retornos por 

essa participação, mesmo nos casos exitosos, então como manter um contingente de 
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empregados motivados em participar das atividades desse Sistema de Educação 

Corporativa? 

Essa condição pode ser entendida através proposta teórica de Freitas (2006), que 

defende a motivação como sendo um assunto que vai além da simples questão de causa 

e efeito e, portanto, os esquemas de recompensas aos empregados devem ser analisados 

com cuidado, afim de que atinjam o resultado esperado. O fato que ainda rivaliza com a 

observação feita por Dutra (1996), onde o autor defende que, para o empregado, a 

percepção de recompensas e a sua ligação direta com seu esforço e o sucesso nas metas 

proposta é geralmente entendido como um grande motivador para novos desafios.    

A situação também não corrobora com o expressado na ação de Educação 

Corporativa chamada de “Programa de Bolsas de Estudo”, quando foi encarada como 

uma das principais ações de educação da UNICORREIOS, pelo Grupo G2 

(Facilitadores) conforme visto anteriormente. Os dados informam que o Programa de 

Bolsas de Estudo beneficiou a mais de 3.200 empregados em todo o Brasil, no ano de 

2015 (conforme figura 9), todavia a oportunidade de concluir um curso de línguas, 

graduação ou pós-graduação não é encarada como uma recompensa pelo esforço 

desprendido quando da busca do empregado pelo respectivo curso. A questão de 

número 31, apontou haver 205 sujeitos (63,4% dos respondentes) discordando em parte 

ou totalmente da afirmativa: Existe algum tipo de reconhecimento, por parte da ECT, 

aos empregados, que buscam o desenvolvimento profissional através de ações de 

educação, fora da UNICORREIOS, como por exemplo: cursos técnicos ou acadêmicos, 

em escolas profissionalizantes ou em faculdades, sejam elas públicas ou privadas.  

Os dados tabulados, apenas parecem encontrar amparo nas afirmações postas 

pelos sujeitos do Grupo G1 (Gestores), quando das declarações sobre a não implantação 

total, pela ECT, do PCCS-2008. Fato posto como um dos entraves as progressões entre 

níveis de uma carreira. Situação que poderia colocar barreiras, pelo menos em parte, nas 

percepções de recompensas de por parte dos empregados da amostra, mesmo que esse 

empregado demonstra-se uma participação exitosa no sistema ou em suas ações de 

Educação Corporativa. Desta forma, mesmo com o desenvolvimento de competências 

através do Sistema de Educação Corporativa, esse desenvolvimento não se transformava 

em possibilidades de ascensão profissional propriamente dita. Situação que pode ser 

creditado a não regulamentação completa do PCCS-2008. 
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Por fim verifica-se que essa situação, a impossibilidade de progressão na carreira 

em virtude da não implantação do PCCS-2008, não se alinha com o entendimento de 

Dutra (1996) quando esse defende que deve ser previsto no escopo do Sistema de 

Administração de Carreiras, quando bem estruturado, as formas e os critérios de 

ascensão profissional. Rogel (2007) também jogo luz sobre o assunto quando declara 

que, mediar expectativas e objetivos organizacionais com os interesses pessoais de seus 

empregados, permitindo a comunhão entre os objetivos da empresa e o sentimento de 

recompensa pela atividade desempenhada, é uma responsabilidade da própria empresa.  

 

5.3.3.  Dimensão Pedagógica (Acúmulo de capital de carreira). 

 

Neste item foram analisados os dados referentes às questões envolvendo a 

variável Acúmulo de Capital de Carreira, Dimensão Pedagógica, aplicada a categoria 

analítica Carreira Profissional. 

As análises, feitas com base nas questões relacionadas a essa variável, buscou-se 

identificar a percepção do empregado quanto à chance de viabilizar um crescimento na 

carreira profissionalmente usando o aporte do sistema de educação da ECT, ou suas 

ações de Educação, como ferramenta de oportunidade para vivenciar a assimilação de 

novos conhecimentos, a ampliação de competências ou mesmo a criação de um 

networking.  

A Tabela 10, a seguir, apresenta os resultados obtidos com essa variável, 

Acúmulo de Capital de Carreira. 
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Tabela10: Variável Acúmulo de Capital de Carreira 
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Específicas 
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Houve o desenvolvimento de alguma 

competência propiciado pela minha 

participação no sistema, ou em ações de 

educação corporativa propostas pela 

UNICORREIOS, que ajudou de alguma forma 

no planejamento de minha carreira profissional. 

12 17 9 104 181 

Ampliação do 

Networking 

Conhecer novos colegas de trabalho, a partir do 

meu ingresso no sistema, ou em ações de 

educação corporativa propostas pela 

UNICORREIOS, contribuíram de alguma 

forma para o crescimento de minha carreira 

profissional. 

18 25 4 171 105 

Desenvolvimento 

da Carreira 

Uma das contribuições que a participação no 

sistema, ou em ações de educação corporativa 

propostas pela UNICORREIOS, foi que os 

novos conhecimentos, habilidades e atitudes 

desenvolvidas me ajudaram no 

desenvolvimento de minha carreira 

profissional. 

21 21 11 151 119 

Conhecimentos 

Técnicos e 

Pessoais 

Posso atribuir a aquisição de novos 

conhecimentos técnicos e pessoais a minha 

participação no sistema, ou em ações de 

educação corporativa propostas pela 

UNICORREIOS.  

11 16 2 159 135 

Autoconfiança 

Me sinto mais confiante e seguro, com meu 

desempenho profissional, após meu ingresso no 

sistema, ou em ações de educação corporativa 

propostas pela UNICORREIOS. 

11 32 7 189 84 

Valorização 

Profissional no 

Mercado 

Posso me considerar um profissional disputado 

no mercado de trabalho no qual estou inserido. 
13 19 31 189 71 

FONTE: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo realizada em abril de 2017. 

 

A Gráfico 9, a seguir, demostra as observações realizadas após compilação dos 

dados referentes as questões envolvendo a variável, da Dimensão Pedagógica, Acúmulo 

de Capital de Carreira. 
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Gráfico 9: Categoria Carreira Profissional - Variável Acúmulo de Capital de 

Carreira 

 

 
FONTE: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo realizada em abril de 2017. 

 

O Gráfico 9 apresenta os níveis de concordância mais elevados dentre todas as 

variáveis quantitativa analisadas. Esse fator se destaca, ainda mais, quando sua 

observação ocorre de forma simultânea com a Figura 12, Correlação entre as 

variáveis, e com o Gráfico 8, Variável Recompensas Percebidas – Categoria 

Carreira Profissional. Nessa análise verifica-se que, embora a Figura 12 aponte haver, 

entre as variáveis Recompensas Percebidas e Acumulo de Capital de Carreira, a melhor 

relação dentre todas as variáveis postas na abordagem quantitativa, o Gráfico 8 

demonstra que os sujeitos apontam certa dificuldade em observar algum tipo de 

recompensa, como forma de retorno, em função de sua participação no sistema ou em 

ações de Educação Corporativa promovidas pela UNICORREIOS.  

Assim pode-se inferir que, embora os dados sejam aparentemente antagônicos, 

esses apontam para a existência de uma predisposição ao empregado que conseguiu 

elevação dos seus índices de Capital de Carreira, como um aumento nos níveis de 

conhecimento, a assimilação de competências desejáveis ou a ampliação do seu 

networking, também consiga retornos tangíveis na variável Recompensas Percebidas. 

Diante desta afirmação, conclui-se que essa relação entre essa variáveis parece não está 
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ainda totalmente clara para o próprio empregado, quer seja pelo número relativamente 

pequeno de sujeitos que encara a absorção desses fatores como uma recompensa pela 

sua participação no processo de Educação Corporativa, quer seja por que esses fatores 

ainda não são devidamente valorizados pela empresa, ou ainda porque a valorização 

desses fatores pela ECT não são devidamente divulgados e demonstrados para o 

contingente de empregados. Fato que denota existir a carência de um maior 

esclarecimento, por parte do sistema de Educação Corporativa para com seus membros 

e consequentemente para com os empregados da ECT.  

Situação que corrobora com o entendimento com o entendimento de Dutra 

(1996) quando afirma que, em geral, as pessoas têm dificuldade de planejar suas 

Carreiras em virtude de enxergarem mais fatores externos, como: status, remuneração e 

prestigio, em detrimento de fatores internos, como: conhecimento, relacionamento e 

habilidades.  

O entendimento de Inkson e Arthur (2001) ajuda no esclarecimento quando 

afirmam que a acumulação do capital de carreira corresponde ao investimento que um 

indivíduo faz em conhecimento, habilidades, tempo e relacionamentos, buscando 

acumular recompensas, reconhecimento e reputação que auxiliem na sua Carreira 

Profissional. 

Diante destes apontamentos e fazendo uso do conceito de Carreira Profissional 

proposto por Jonasz, Sullivan e Whiting (2003), em que os autores defendem que a 

Carreira Profissional deve ser encarada com um viés mais voltado para o aprendizado e 

para a conquista pessoal do que simplesmente de incremento salárial. Verifica-se que o 

Acúmulo de Capital de Carreira, embora seja um fator que influencie positivamente na 

posibilidade de percepção de recompensas, demonstrado através das respostas dos 

empregados, não é considerado, por si só, uma recompensa por sua participação no 

sistema ou nas ações de educação oferecidas pela UNICORREIOS. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Sistema de Educação Corporativa, na ECT, foi idealizado como uma resposta 

às constantes demandas geradas pelo competitivo mercado postal e pautado em 

conceitos como o de Andragogia, Gestão do Conhecimento e Carreira Profissional. A 

percepção da necessidade desse avanço, por parte da ECT, ganhou notoriedade e atuou 

como ponto de partida para a idealização e implantação da UNICORREIOS. Esse 

cenário serviu como pano de fundo para o presente estudo que, após confirmar o 

interesse da academia pelo assunto por meio de uma breve pesquisa bibliográfica, 

voltou-se para a consecução de seus os objetivos.  

Desde de sua criação a UNICORREIOS conta com estruturas física e de pessoal 

independentes, possibilitando apresentar-se como um organismo amplo e bem 

articulado, capaz de concatenar sua sede com os núcleos avançados de educação de 

forma sinérgica, possibilitando a realização de ações com amplitude corporativa. A 

UNICORREIOS dispõe, entre seu contingente de colaboradores, de uma equipe de 

instrutores composta por especialistas, mestres e doutores, em diversas áreas do 

conhecimento. Esse fator que se reverte, de forma positiva, na ampliação dos resultados 

alcançados no que tange à eficiência de seus programas e ações de educação.  Também 

foi possível verificar a existência de pessoal de apoio, formado por pedagogos, 

psicopedagogos e assistentes sociais, além de empregados dedicados especificamente as 

rotinas administrativas próprias da Unversidade.  

Quanto às políticas educacionais, a UNICORREIOS demonstra alinhamento 

com objetivos estratégicos da ECT, suas diretrizes e políticas. Quando analisada do 

ponto de vista de suas âncoras normativas, essa atua conforme o Manual de Educação 

(MANEDU), Plano Nacional de Educação (PLENA) e o Plano Estratégico da Empresa 

(PEE). A Universidade também demonstrou primar pela democratização do aprendizado 

entre empregados da ECT, prestigiando as políticas voltadas para ampliação do seu 

potencial de atendimento. Essa orientação se reflete com a criação e manutenção de um 

site institucional dedicado ao ensino na modalidade EAD e ratificado por meio das 

parcerias firmadas com Instituições de Ensino Superior convencionais. Tal ação é 

coerente com o pensamento defendido por Dutra (1996) quando o autor afirma que o 

desempenho do sujeito pode sofrer influência de fatores como o conhecimento, 
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estrutura, ferramentas, e motivação, ampliando-se na medida que esses fatores também 

se tornam mais acessíveis.   

No quesito orçamento, ficou constatado que ECT compromete-se com seu 

Sistema Educação Corporativa, investindo milhões de reais em repasses anuais para a 

UNICORREIOS. Onde esse orçamento é direcionado para as ações de adição, 

reciclagem e ampliação de competências pessoais e corporativas dos empregados da 

ECT, em todos os níveis, além do investimento na capacitação do seu corpo de 

educadores. A UNICORREIOS, em decorrência das suas atividades, é identificada 

como uma das Universidades Corporativas mais bem conceituadas do Brasil, segundo a 

ABTD (2016). Esses fatores alinham-se aos posicionamentos de Dutra (1996) e Nonaka 

& Takeuchi (1997), quando os autores defendem que a concentração de recursos, 

políticas e ações, inerentes à Educação Corporativa, quando direcionados para assuntos 

específicos ou estratégicos, buscam garantir uma vantagem mercadológica competitiva. 

No que se refere às ações de educação, a UNICORREIOS mantém um portfólio 

diversificado de programas e ações de educação distribuído entre as áreas estratégicas 

da ECT. Essa atuação ratifica o grau de versatilidade e dinamismo do Sistema de 

Educação Corporativa da ECT. Observa-se ainda que a UNICORREIOS também 

modela e disponibiliza ações de educação com foco voltado para as necessidades dos 

próprios empregados, atendendo também demandas de cunho social, como são os casos 

dos cursos de: Prevenção ao HIV/AIDS, Braille na Aprendizagem, Libras – linguagem 

de sinais e o de novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Esses procedimentos 

corroboram ao entendimento de Dutra (1996) quando o mesmo afirma que o 

desenvolvimento dos empregados deve ser incentivado e facilitado pela empresa, em 

consonância à atividade laborativa, com a estratégia de educação adotada pela empresa, 

porém não se esquecendo das expectativas e necessidades dos mesmos. 

Admitindo-se então, com base nas informações colhidas durante a pesquisa, que 

a UNICORREIOS possui as estruturas física e de pessoal bem dimensionadas, 

amparadas por políticas e diretrizes bem definidas e um orçamento condizente com a 

amplitude de suas ações, a pesquisa passou a analisar a percepção dos empregados 

quanto aos benefícios gerados no desenvolvimento de suas carreiras profissionais pelo 

Sistema de Educação Corporativa. 
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A relação intrínseca entre o Sistemas de Educação Corporativa e o Sistema de 

Administração de Carreiras, observado neste estudo, também se encontra descrita nos 

estudos realizados por Dutra (1996 e 2002) e Rogel (2007). Foi identificado, através da 

pesquisa documental, indícios de que ambos os sistemas possuem uma consonância 

com a estratégia de negócios e respaldo nos valores e na cultura organizacional da ECT. 

Essa conclusão foi corroborada quando da análise das variáveis, Impulso no 

Desenvolvimento e Frequência na Participação, ambas envoltas na Dimensão 

Administrativa da Categoria Carreira Profissional. O fato foi observado quando do 

posicionamento dos sujeitos que, em sua maioria, admitiram algum nível de 

concordância com as afirmativas que sugeriam ser creditado a algum elemento, ou 

situação, aderente ao Sistema de Educação Corporativa, a motivação do seu impulso 

pelo desenvolvimento de sua carreira profissional, bem como a sua frequência de 

participação em programas ou ações de educação. 

Todavia, as análises demonstraram haver uma certa dificuldade, por parte dos 

empregados, em correlacionar o Sistema de Educação Corporativa com a percepção de 

recompensas, como forma de contrapartida por sua participação exitosa nos programas 

ou nas ações de educação. Situação que talvez encontre respaldo na informação, 

repassada pelos entrevistados, que a ECT ainda não implantou totalmente o seu PCCS-

2008. Anseia-se, quando totalmente implantado, que esse plano venha à definir regras e 

critérios claros de acesso, avaliação e ascensão profissional.  

 No que tange à variável Acúmulo de Capital de Carreira pode-se verificar que, 

para os respondentes, existe relação direta dessa variável como o Sistema de Educação 

Corporativa aplicado pela UNICORREIOS, situação observada quando do 

posicionamento dos sujeitos a respeito das afirmativas que sugeriram que o SEC 

conseguiria promover a ampliação de critérios ligados a essa variável, como: 

assimilação de competências específicas, conhecimentos técnicos, networking, 

autoconfiança e valorização no mercado.  

Essa relação reforça o seguinte raciocínio: para os respondentes, o Sistema de 

Educação Corporativa ofertado pela UNICORREIOS influência ampliando o Impulso 

pelo Desenvolvimento Profissional, bem como fomenta a Frequência na Participação, 

por esses sujeitos, em seus programas e ações de educação. Desta forma, observa-se 

ainda que, segundo esses mesmos respondentes, quanto maior é o Impulso no 



121 

 

 

 

Desenvolvimento e quanto mais se participa do Sistema de Educação Corporativa, mais 

se é percebido uma ampliação dos componentes que promovem o Acúmulo do seu 

Capital de Carreira.  

Outra relação observada, através do teste de correlação de Spearman, é a que 

ocorre entre a variável Acúmulo de Capital de Carreira e a variável Recompensas 

Percebidas. No caso em questão, observou-se que quanto maior é o Capital de Carreira 

acumulado por parte de algum empregado, maior seria a possibilidade desse empregado 

perceber algum tipo de recompensa por parte da ECT. Todavia, pautando-se nas 

afirmações dos respondentes, parece que não se encontra totalmente clara a ligação 

entre uma provável recompensa percebida e a sua participação no Sistema de Educação 

Corporativa oferecido pela UNICORREIOS. Ainda que o estudo demonstre a ligação 

entre as variáveis, Recompensa Percebidas e o Acumulo de Capital de Carreira, através 

da análise dos dados da amostra, e que para essa última também se possa observar sua 

relação com o Sistema de Educação Corporativa, promovida pela UNICORREIOS, esse 

raciocínio não é fluido o suficiente para que os empregados da ECT consigam creditar 

ao Sistema de Educação Corporativa, ou aos programas e ações, uma evolução sua 

Carreira Profissional dentro da empresa. 

Conclui-se que, no âmbito da ECT, o desenvolvimento da Carreira Profissional 

de seus empregados persiste uma questão que vai além da formação profissional e da 

assimilação de competências. Esse entendimento também corrobora o raciocínio de que 

a falta de regramento para a ascensão profissional, ou a não implementação deste, ou 

mesmo a não divulgação clara e irrestrita dessas normas, destoa da afirmação de que, é 

de responsabilidade da respectiva empresa criar, implementar e gerir um Sistema de 

Administração de Carreiras que promova a ascensão profissional, bem como sua 

divulgação entre seus gestores e empregados, além da implementação das ações 

necessárias ao atendimento  da demanda gerada por competências requeridas, com 

intuito de alcançar os objetivos postos no plano estratégico da empresa e de manter 

motivado seu quadro de pessoal (DUTRA 1996 e 2002).  

 Por fim entende-se que, embora o Sistema de Educação Corporativa, e seus 

programas e ações de educação, tenham influência no desenvolvimento da Carreira 

Profissional dos empregados da ECT, lotados na Diretoria Regional do Rio Grande do 

Norte, essa relação poderia ser mais forte se observados os seguintes aspectos, a saber: 
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a) A necessidade de um maior esclarecimento, por parte dos empregados no que 

tange aos conceitos de Carreira Profissional e de Recompensas; 

b) Uma maior valorização, por parte da ECT, ao empregado que promove o seu 

desenvolvimento profissional, quer seja através da UNICORREIOS, quer seja 

através de organismos externos, como por exemplo: escolas técnicas, faculdades 

ou universidades; 

c) A utilização de critérios objetivos, pautados em conhecimento e mérito, quando 

da seleção de empregados para funções no âmbito da empresa, em detrimento da 

condução por simples indicação, ressalvada a validade e a legalidade desse 

critério; 

d) Conclusão da implantação do PCCS-2008. 

Ações, como as citadas, poderiam fortalecer a percepção da relação entre o 

Sistema de Educação Corporativa aplicado pela UNICORREIOS e o Sistema de 

Administração de Carreiras, adotado pela ECT. Essas ações atuariam minimizando, ou 

até mesmo fechando, uma lacuna observada por gestores, facilitadores e empregados da 

ECT, no tange ao processo de ascensão na carreira dessa classe de profissionais. Adotá-

las poderia ser um fator motivador: na busca pelo conhecimento, por parte dos 

empregados; no fortalecimento da cultura organizacional, por parte da empresa e de 

incremento positivo nas rotinas laborais, por parte de todos os envolvidos no processo 

de produção. 
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APÊNDICE A 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do Projeto: EDUCAÇÃO CORPORATIVA EM EMPRESAS PÚBLICAS: 

um estudo de caso. 

Pesquisador: Alexandre Eduardo Souza Parente  

Orientadora: Prof ª. DRª. Jomária Mata de Lima Alloufa  

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. 

Sua colaboração, neste estudo, será de muita importância para nós, mas se desistir a 

qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo.  

O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa 

que ora realizada. 

 O nome deste documento que você está lendo é Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE);  

 Antes de decidir se deseja participar (de livre e espontânea vontade), você deverá 

ler e compreender todo o conteúdo. Ao final, caso decida participar, você será 

solicitado a assiná-lo e receberá uma cópia do mesmo;  

 Antes de assinar, faça perguntas sobre tudo o que não tiver entendido bem. A 

equipe deste estudo responderá às suas perguntas a qualquer momento (antes, 

durante e após o estudo).  

 

Natureza e objetivos do estudo  

 Este estudo possui cunho apenas acadêmico e todas as informações, como também a 

identificação dos seus participantes serão sigilosas ao ponto de não permitir sua 

identificação. 

 O objetivo deste estudo será “Analisar a influência da Educação Corporativa, no 

desenvolvimento profissional dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos – ECT, na Diretoria Regional do Rio Grande do Norte”.  

 Você está sendo convidado a participar exatamente por ser um empregado com 

vinculo ativo com a ECT e estar lotado em uma das Gerências escolhidas para esta 

pesquisa.  

 

Procedimentos do estudo  

 O procedimento consiste em participar de uma entrevista sobre temas pertinente ao 

objetivo deste Projeto de Pesquisa.  

 Não haverá nenhuma outra forma de envolvimento ou comprometimento neste 

estudo.  

 Em caso de gravação, filmagem, fotos, etc., você será comunicado sobre a 

realização desses procedimentos.  

 

Riscos 

 Este estudo não possui riscos físicos ou psicológicos para você. Todavia, medidas 

preventivas serão adotadas, antes e durante os encontros, com intuito de mitigar 

todo e qualquer risco ou incômodo.  
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 Caso esse procedimento possa gerar algum tipo de constrangimento, você não 

precisa realizá-lo.  

 

Participação, recusa e direito de se retirar do estudo  

 Sua participação será de grande valia e poderá ajudar a ampliar o conhecimento 

sobre o tema proposto. 

 Sua participação é voluntária. Você não terá nenhum prejuízo se não quiser 

participar.  

 Você poderá retirar-se desta pesquisa a qualquer momento, bastando para isso 

entrar em contato com um dos pesquisadores responsáveis.  

 Conforme previsto pelas normas brasileiras de pesquisa com a participação de seres 

humanos, você não receberá nenhum tipo de compensação financeira pela sua 

participação neste estudo.  

 

Confidencialidade  

 Seus dados serão manuseados somente pelos pesquisadores e não será permitido o 

acesso a outras pessoas.  

 O material com as suas informações (fitas, entrevistas etc.), se houver, ficarão 

guardado sob a responsabilidade do pesquisador com a garantia de manutenção do 

sigilo e confidencialidade. Os dados e instrumentos utilizados ficarão arquivados 

com o pesquisador responsável por um período de 5 anos e após esse tempo, serão 

destruídos.  

 Os resultados deste trabalho poderão ser apresentados em encontros ou revistas 

científicas; entretanto, ele mostrará apenas os resultados obtidos como um todo, 

sem revelar seu nome, instituição à qual pertence ou qualquer informação que 

esteja relacionada com a sua privacidade.  

 

Este Termo de Consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 

uma cópia será arquivada pela pesquisadora responsável e a outra será fornecida ao 

senhor(a).  

___________, ___ de ________________de ______  

 

 

________________________ 

Participante 

 

_____________________________________________________ 

Pesquisador: Alexandre Eduardo Souza Parente 
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APÊNDICE B 

 

Título do Projeto: EDUCAÇÃO CORPORATIVA EM EMPRESAS PÚBLICAS: 

um estudo de caso. 

Pesquisadora: Alexandre Eduardo Souza Parente  

Orientadora: Prof ª. DRª. Jomária Mata de Lima Alloufa  

 

Entrevista com Gestores sobre a Universidade Corporativa 

UNICORREIOS, no âmbito da UF/RN. 

1º parte - Perguntas sócio-demográficas: 

I Sexo            

 ( ) Masculino  ( ) Feminino 

II. Idade 

( ) Menos de 20 anos.  ( ) De 20 até 29 anos   ( ) De 30 até 39 anos 

   ( ) De 40 até 49 anos   ( ) 50 anos ou mais 

III. Qual o seu nível de instrução? (marque o mais elevado) 

( ) Segundo grau/técnico  ( ) Superior  ( ) Pós-graduação/MBA 

( ) Mestrado  ( ) Doutorado  

 

2º parte – Vínculo institucional 

IV. Há quanto tempo trabalha na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos? 

( ) Menos de 1 ano   ( ) De 1 até 10 anos   ( ) De 10 até 20 anos  

  (  ) De 20 até 30 anos  (  ) Mais de 30 anos 

V. De quantas ações de educação você participou, preparadas pela 

UNICORREIOS, no ano de 2015? 

(  ) De 1 até 3 ações   (  ) De 4 até 6 ações     (  ) Mais de 7 ações de educação  

VI. Qual sua faixa de renda (em salários mínimos)? 

(  ) De 1 até 2    (  ) De 3 até 5               (  ) De 5 até 7                 (  ) Mais de 7  

 

2º parte – Dimensão a serem trabalhados: 

Administrativa 

A.a) Qual a estratégia de capacitação de empregados utilizada pela ECT para manter-se 

competitivo em um mercado global, cada vez mais voltado para o conhecimento e para 

tecnologia alinhada aos processos? E, como a ECT motiva seus empregados para 

alcançá-la? 

A.b) Como os processos de Educação Corporativa, na ECT, encontra-se alinhados 

com essa estratégia? E como isso se reflete nos empregados? 

A.c) Qais as políticas de identificação, desenvolvimento e retenção de talentos estão 

sendo aplicadas pela ECT? 
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A.d) Há quanto tempo existe o Sistema de Educação Corporativa na ECT, e na 

Regional? Qual sua percepção do SEC, no que tange ao retorno para a empresa, durante 

esse período? 

Financeira 

F.a) Como se dá o provisionamento de verbas destinadas ao SEC? Existe, pela 

unidade responsável, autonomia de utilização desses recursos ou esses seguem alguma 

orientação? 

F.b) Na sua percepção o valor dos recursos financeiros utilizados pelo Sistema de 

Educação Corporativa, no âmbito da Regional, é suficiente? A Regional encara essa 

dotação, como custo, despesa ou investimento? 

F.c) Existe o monitoramento de recursos investidos em Educação Corporativa? E, se 

existe, na sua avaliação, eles são bem utilizados? Por quê? 

F.d) Como são definidos os eixos de carreira? 

F.e) Como são caracterizados os níveis dentro de cada eixo? 

F.f) Quais os critérios de acesso entre cada um desses níveis? 

F.g) Os critérios de ascensão entre os níveis levam em consideração o 

desenvolvimento de competências, dentro da ECT? Como isso se dá? 

F.h) Descreva os critérios para mobilidade entre os níveis de um eixo e entre os eixos 

de carreira? 



 

 

 

 

APÊNDICE C 

 

Título do Projeto: EDUCAÇÃO CORPORATIVA EM EMPRESAS PÚBLICAS: 

um estudo de caso. 

Pesquisadora: Alexandre Eduardo Souza Parente  

Orientadora: Prof ª. DRª. Jomária Mata de Lima Alloufa  

 

Entrevista com Facilitadores sobre a Universidade Corporativa 

UNICORREIOS, no âmbito da UF/RN. 

1º parte - Perguntas sócio-demográficas: 

I Sexo            

 ( ) Masculino  ( ) Feminino 

II. Idade 

( ) Menos de 20 anos.  ( ) De 20 até 29 anos   ( ) De 30 até 39 anos 

   ( ) De 40 até 49 anos   ( ) 50 anos ou mais 

III. Qual o seu nível de instrução? (marque o mais elevado) 

( ) Segundo grau/técnico  ( ) Superior  ( ) Pós-graduação/MBA 

( ) Mestrado  ( ) Doutorado  

 

2º parte – Vínculo institucional 

IV. Há quanto tempo trabalha na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos? 

( ) Menos de 1 ano   ( ) De 1 até 10 anos   ( ) De 10 até 20 anos  

  (  ) De 20 até 30 anos  (  ) Mais de 30 anos 

V. De quantas ações de educação você participou, preparadas pela 

UNICORREIOS, no ano de 2015? 

(  ) De 1 até 3 ações   (  ) De 4 até 6 ações     (  ) Mais de 7 ações de educação  

VI. Qual sua faixa de renda (em salários mínimos)? 

(  ) De 1 até 2    (  ) De 3 até 5               (  ) De 5 até 7                 (  ) Mais de 7  

 

2º parte – Dimensão a ser trabalhado: 

Pedagógica 

P.a) Como se dá a escolha das ações de educação que serão oferecidas? E o 

oferecimento dessas ações segue alguma orientação unificada ou cada Regional tem 

autonomia para verificar a sua necessidade? 

 

P.b) Como é mensurado o desenvolvimento de competências necessárias para 

progressão na carreira? Existe algum tipo de acompanhamento do empregado que 

participa das ações de educação? 

 

P.c) Cite uma das ações de educação promovidas pela UNICORREIOS que você 

entende como a mais representativa para a Empresa? Fale um pouco sobre essa ação e 

cite os motivos dessa sua escolha? 

 

  



 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D 

 

Título do Projeto: EDUCAÇÃO CORPORATIVA EM EMPRESAS PÚBLICAS: 

Um estudo de caso. 

Pesquisadora: Alexandre Eduardo Souza Parente  

Orientadora: Prof ª. DRª. Jomária Mata de Lima Alloufa  

 

Questionário estruturado direcionado aos empregados da UNICORREIOS 
 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. 

Sua colaboração, neste estudo, será de muita importância para nós. Os resultados deste 

trabalho poderão ser apresentados em encontros ou revistas científicas. Contudo, apenas 

os resultados obtidos como um todo, sem revelar seu nome, instituição à qual pertence 

ou qualquer informação que esteja relacionada com a sua privacidade, serão 

apresentados.  

 

1º parte - Perguntas sócio-demográficas: 

I Gênero?            

 ( ) Masculino  ( ) Feminino 

II. Idade? 

( ) Menos de 20 anos.  ( ) De 20 até 29 anos   ( ) De 30 até 39 anos 

   ( ) De 40 até 49 anos   ( ) 50 anos ou mais 

III. Qual o seu nível de instrução? (marque o mais elevado) 

( ) Ensino médio/técnico  ( ) Superior  ( ) Pós-graduação/MBA 

( ) Mestrado  ( ) Doutorado  

 

2º parte – Vínculo institucional 

IV. Há quanto tempo trabalha na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos? 

( ) Menos de 1 ano   ( ) De 1 até 9 anos   ( ) De 10 até 19 anos  

  (  ) De 20 até 29 anos  (  ) Mais de 30 anos 

V. De quantas ações de educação você participou, preparadas pela 

UNICORREIOS, no ano de 2015? 

(  ) 1 até 3 ações  (  ) De 4 até 6 ações     (  ) Mais de 7 ações de educação  

VI. Qual sua faixa de renda (em salários mínimos)? 

(  ) De 1 até 2    (  ) De 3 até 4               (  ) De 5 até 6                 (  ) Mais de 7  

 

3º parte – Percepção do empregado 

Para as questões colocadas a seguir, você deve responder de acordo, com a sua 

percepção e da forma que a opção escolhida reflita a sua opinião pessoal, as respostas 

podem variar de 1 a 5, onde a escala vai do conceito “Discordo Totalmente” a 

“Concordo Totalmente”. 
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1 

A minha participação no sistema, ou em ações de Educação 

Corporativa propostas pela UNICORREIOS, é definida 

como: APENAS POR INTERESSE PESSOAL. 

     

2 

O desenvolvimento de competências, após minha 

participação no sistema ou em ações de Educação 

Corporativa propostas pela UNICORREIOS, ajudou no 

planejamento de minha carreira profissional. 

     

3 

Após meu ingresso no sistema, ou em ações de Educação 

Corporativa propostas pela UNICORREIOS, fiquei mais 

motivado com o avanço de minha carreira profissional. 

     

4 

A construção de novas relações profissionais, na empresa em 

que trabalho, também me estimula e serve de motivação 

interior para o crescimento de minha carreira profissional. 

     

5 

Sinto-me reconhecido por conseguir apresentar melhores 

resultados após meu ingresso no sistema, ou em ações de 

Educação Corporativa propostas pela UNICORREIOS. 

     

6 

Conhecer novos colegas de trabalho, a partir do meu ingresso 

no sistema, ou em ações de Educação Corporativa propostas 

pela UNICORREIOS, contribuíram de alguma forma para o 

crescimento de minha carreira profissional. 

     

7 

A aquisição de novos conhecimentos técnicos e pessoais a 

partir do meu ingresso no sistema, ou em ações de Educação 

Corporativa propostas pela UNICORREIOS, ajudou a me 

relacionar profissionalmente com mais pessoas, dentro e fora 

da ECT. 

     

8 

O contato com outras pessoas, quando de minha participação 

no sistema, ou em ações de Educação Corporativa propostas 

pela UNICORREIOS, ajudou-me a descobrir novas 

motivações para o desenvolvimento de minha carreira 

profissional. 

     

9 

Uma das contribuições que a participação no sistema, ou em 

ações de Educação Corporativa propostas pela 

UNICORREIOS, foi que os novos conhecimentos, 

habilidades e atitudes desenvolvidas me ajudaram no 

desenvolvimento de minha carreira profissional. 

     

10 

A participação no sistema, ou em ações de educação 

corporativa propostas pela UNICORREIOS, me ajudou a me 

relacionar profissionalmente melhor. 

     

11 

Minha participação no sistema, ou em ações de Educação 

Corporativa propostas pela ÚNICORREIOS, foi motivada 

pelo incentivo de minha chefia direta. 

     

12 

Posso atribuir a aquisição de novos conhecimentos técnicos e 

pessoais a minha participação no sistema, ou em ações de 

Educação Corporativa propostas pela UNICORREIOS. 

     



 

 

 

 

13 

Sinto-me mais realizado profissionalmente a partir do retorno 

positivo que recebo de colegas de trabalho, após meu 

ingresso no sistema, ou em ações de Educação Corporativa 

propostas pela UNICORREIOS. 

     

14 

A minha participação no sistema, ou em ações de Educação 

Corporativa propostas pela UNICORREIOS, me ajudou a 

refletir e ratificar sobre minha opção profissional. 

     

15 

Consegui reconhecimento, por parte da ECT, após meu 

ingresso no sistema, ou em ações de Educação Corporativa 

propostas pela UNICORREIOS. 

     

16 

Fiquei mais conhecido, entre meus colegas de trabalho, na 

ECT, após conseguir me desenvolver a partir das ações de 

Educação Corporativa proporcionadas pela UNICORREIOS. 

     

17 

Meu ingresso no Sistema de Educação Corporativa, ou a 

minha procura por ações de educação, ajudou a ampliar 

minha rede de relacionamentos, meu “Networking”. 

     

18 

Me sinto mais confiante e seguro, com meu desempenho 

profissional, após meu ingresso no sistema, ou em ações de 

Educação Corporativa propostas pela UNICORREIOS. 

     

19 

As pessoas com as quais me relaciono profissionalmente, no 

meu trabalho, me motivam a buscar a ampliação meus 

conhecimentos profissionais. 

     

20 

Recebi recompensas, direta ou indireta, pelo meu 

desenvolvimento profissional, desde que ingressei no 

sistema, ou em ações de Educação Corporativa propostas pela 

UNICORREIOS. 

     

21 

Percebi algum tipo de valorização da minha pessoa, frente ao 

mercado de trabalho, após meu ingresso no sistema, ou em 

ações de educação corporativa propostas pela 

UNICORREIOS. 

     

22 

Atribuo meu desenvolvimento profissional a minha postura 

comprometida e a minha particular busca por novos 

conhecimentos. 

     

23 

Já fui indicado a alguma função ou posição profissional de 

destaque ou participei de algum recrutamento interno, em 

virtude da minha participação no sistema, ou nas ações, de 

Educação Corporativa propostas pela UNICORREIOS. 

     

24 

Minha imagem profissional é atribuída, além de outros 

fatores, ao meu comprometimento e a minha busca por 

capacitação, por causa das minhas participações no sistema 

ou nas ações de educação corporativa propostas pela 

UNICORREIOS. 

     

25 
Me considero um profissional disputado no mercado de 

trabalho no qual estou inserido. 
     

26 

O sistema, ou as ações de Educação Corporativa propostas 

pela UNICORREIOS me coloca em contato com outros 

profissionais experientes, de modo que esse contato ajuda no 

desenvolvimento de minha carreira profissional. 

     

27 

O acesso ao sistema, ou as ações de Educação Corporativa 

propostas pela UNICORREIOS, são facilitados e 

incentivados pelos níveis superiores. 

     



 

 

 

 

28 

Minha participação no sistema, ou nas ações, de Educação 

Corporativa propostas pela UNICORREIOS, me permite 

creditar legitimidade e credibilidade a essas ações. 

     

29 

Existem critérios estabelecidos, de forma clara e objetiva, que 

promovem a ascensão da carreira profissional dos 

empregados da ECT e que leva em consideração o sistema, 

ou as ações de Educação Corporativa propostas pela 

UNICORREIOS. 

     

30 

A Educação Corporativa, proposta e aplicada pela 

UNICORREIOS, alavancou o desenvolvimento da carreira 

profissional do empregado da ECT. 

     

31 

A ECT reconhece os empregados, que buscam o 

desenvolvimento profissional através de ações de educação, 

fora da UNICORREIOS, como por exemplo: cursos técnicos 

ou acadêmicos, em escolas profissionalizantes ou em 

faculdades, sejam elas públicas ou privadas. 

     

 

 

 

 

 

 


