
"O que estamos ensinando atualmente nas
universidades brasileiras e as atuais e futuras
necessidades do mercado de trabalho: compare e
contraste, visando as implicações para a EaD"

Marisa	  Eboli	  -‐ FIA



Bom	  dia!



3ª	  Pesquisa	  Nacional	  
Práticas	  e	  Resultados	  da	  
Educação	  Corporativa
Alguns	  resultados	  de	  destaque



Patrocinadores	  e	  apoiador



3ª	  Pesquisa	  Nacional	  Práticas e	  Resultados em EC
Aspectos metodológicos

• Pesquisa	  primária tipo survey
• Coleta:	  via	  Surveymonkey
• Questões:	  112
• Período:	  06/08/15	  até 16/10/15	  
• Respondentes:	  responsáveis pelos SECs
• Amostragem não probabilística e	  coleta por
conveniência
• Houve tabulação,	  filtro e	  checagemde	  respostas
• Limitações metodológicas:

• Perfil do	  respondente (perdevisãodos	  aspectos técnicos)
• Fronteirade	  quemrealmente tem	  um	  sistemade	  educação
corporativa

• Pretensão de	  ser umapesquisa longitudinal	  com	  frequência
trienal



3ª	  Pesquisa	  Nacional	  Práticas e	  Resultados em EC
Evolução em relação às edições anteriores
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95	  Respondentes	  da	  3ª	  edição	  da	  Pesquisa
Adventista
AmstedMaxion
Banco	  Bradesco
Banco	  Central	  do	  Brasil
Banco	  do	  Brasil
Belliz Company
Biofast
BM&FBOVESPA
Braskem
Bunge
Cacau	  Show
Caixa	  Econômica	  Federal
CETESB
Chesf	  
Cia.Hering
Cielo
Cigam Software	  Corporativo
Citi
CLARO	  
CNI
Companhia	  do	  Metropolitano	  de	  São	  Paulo
Companhia	  Paranaense	  de	  Energia
Construtora	  OAS	  
Construtora	  Queiroz	  Galvão
Coop	  -‐ Cooperativa	  de	  Consumo
Correios
Cosan Lubrificantes	  
CPFL	  energia
CPqD
Dasa
DGB
Domínio	  -‐ Thomson	  Reuters
Eletrobras

Embraer	  
Ericsson
Ernst	  Young
Filtros	  Tecfil
Finep
Fundação	  Oswaldo	  Cruz
General	  Electric
Grendene	  
Grupo	  Fleury
Hochtief do	  Brasil
Honda
Hotelaria	  Brasil	  
ICTS	  Protiviti
Inove	  Tecnologia	  e	  Inovação	  
Empresarial	  
IochpeMaxion	  
Iron	  Mountain	  
Itaú	  Unibanco
Jafra Cosméticos
Johnson	  &	  Johnson
Klabin
Laboratório	  Sabin
Leroy	  Merlin
Lojas	  Renner
MAN	  LatinAmerica
MARS
Mercedes-‐Benz	  do	  Brasil	  
MetadadosAssessoria	  e	  Sistemas
Microsoft
MongeralAegon	  Seguros	  e	  Previdência	  
Mrs Logística
Natura

Netafim Brasil
Netshoes
Owens	  Illinois	  
Parker	  Hannifin
Petrobras	  
RE/MAX	  Brasil
Saint-‐Gobain
Samarco	  
Santander
SBT
Schaeffler Brasil
SEBRAE
SEBRAE/RN
SEBRAE/RS
Sebrae/SC
Senac	  São	  Paulo
Serasa	  	  Experian
Soc.	  Beneficente	  Israelita	  Hospital	  Albert	  
Einstein
Sociedade	  Hospital	  Samaritano	  São	  Paulo
Syngenta
Tecnisa	  
Termomecanica
TNT	  Mercúrio
Tribunal	  de	  Contas	  do	  Estado	  De	  Pernambuco
Tupy	  
Ultragaz
Universidade	  de	  São	  Paulo
VallourecTubos	  do	  Brasil	  
Vanguarda	  Agro	  
Voith
Zilor
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O	  setor das	  organizações respondentes é diversificado

Informe  o  setor  de  atuação da  organização.  Caso  haja  mais  de  um,  identificar  aquele  que  é  predominante.  

Serviços	  -‐ setor	  financeiro
Autoindústria

Energia
Indústria	  da	  construção

Serviços	  -‐ saúde
Agronegócio
Serviços	  -‐ TI

Siderurgia	  e	  metalurgia
Transporte

Varejo
Bens	  de	  consumo

Química	  e	  petroquímica
Serviços	  -‐ educação
Telecomunicações

Comunicações
Cosméticos

Diversos
Serviços	  -‐ consultoria

Serviços	  -‐ outros
OutrosQ104 (n=95)	  Caracterização da	  Organização 12	  

11	  
2	  
2	  
2	  
2	  
3	  
3	  
3	  
3	  
4	  
4	  
4	  
4	  
4	  

6	  
6	  
6	  
6	  

8	  
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Preponderam entre	  os respondentes,	   as	  organizações privadas e	  de	  capital	  
nacional

54,7%
Nacional

21,1%
Misto

24,2%
Estrangeiro

Qual  é  a  origem  do  capital  da  organização?  
Qual  é  o  tipo  de  organização?  

(n=95)	  Caracterização da	  OrganizaçãoQ105	  e	  Q106
Origem	  do	  capital

78,9%
Privada

Tipo

9,5%
Público

7,4%
Misto

2,1%
Serviço Social	  
Autônomo 1,1%

ONG 1,1%
Cooperativa
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Quatro quintos utilizam práticas de	  educação a	  distância

80%
Sim

20%
Não

O  SEC  utiliza  práticas de  educação a  distância?   Não Sim

Q62 (n=95)	  Práticas de	  Educação a	  Distância	  (EaD)	  



Mesmo nas organizações que utilizam práticas de	  EaD,	  preponderam os
programas exclusivamente presenciais.	  Porcentual seria ainda maior se	  
fossem consideradas as	  organizações que não utilizam EaD

59,1%
Exclusivamente	  
presenciais

(desvio padrão:	  28,9)

27,1%
Exclusivamente	  

a	  distância
(desvio padrão:	  24,6)

Qual  o  percentual  estimado  referente  às cargas  horárias dos  programas:  

(n=76)	  Práticas de	  Educação a	  Distância	  (EaD)	  

13,8%
Semipresenciais

(blended learning –
presenciais	  e	  a	  distância)

(desvio padrão:	  19,5)

Q63



Nas organizações que utilizam práticas de	  EaD,	  preponderam os programas
técnicos

65,6%
Programas	  
técnicos

(desvio padrão:	  28,8)

34,4%
Programas	  

comportamentais
(desvio padrão:	  28,8)

Em  termos  percentuais  (estimativa),  quais  os  tipos  de  programas  a  distância oferecidos  pelo  SEC?  

(n=76)	  Práticas de	  Educação a	  Distância	  (EaD)	  Q64



Os principais motivos de	  uso do	  EaD são:	  flexibilidade de	  acesso,	  redução
de	  custos,	  ampliação da	  base	  geográfica atendida e	  aumento da	  escala

Quais  são  os  motivos  para  a  utilização  de  programas  de  educação  a  distância?

32,9%

48,7%

53,9%

57,9%

81,6%

85,5%

85,5%

92,1%

0% 50% 100%

Aumentar	  a	  flexibilidade	  de	  acesso	  

Redução	  de	  custos	  de	  viagens,	  hospedagem	  e	  transporte

Ampliação	  da	  base	  geográfica	  atendida

Aumentar	  a	  escala	  de	  aplicação	  dos	  programas	  

Ampliar	  o	  acesso	  de	  públicos	  anteriormente	  não	  atendidos	  

Adequar	  às	  preferênciasde	  aprend.	  das	  novas	  gerações

Aumentar	  a	  troca	  de	  conhecimento	  

Melhorar	  a	  imagem	  de	  inovação	  da	  organização

+    Frequência
-

Citações:	  (1x)	  Favorecer a	  integração entre	  diferentes localidades geográficas

Sim

Q66 (n=76)	  Práticas de	  Educação a	  Distância	  (EaD)	  



AVA,	  videoaula,	  videoconferências,	   intranet	  e	  fórum de	  discussão são as	  
principais tecnologias utilizadas em programas EaD

Quais  as  tecnologias  utilizadas  para  os  programas  educacionais  a  distância?  

10,5%
10,5%
10,5%
13,2%

19,7%
23,7%
23,7%
26,3%
27,6%
28,9%
32,9%
35,5%
36,8%

44,7%
47,4%
48,7%
52,6%
53,9%
55,3%
56,6%

86,8%

0% 50% 100%

Ambiente	  virtual	  de	  aprendizagem
Videoaula (vídeos	  gravados)

Videoconferências
Intranet	  (rede	  interna)

Fórum	  de	  discussão
Ferramenta	  de	  Autoria/	  Objetos	  de	  Aprendizagem

Webconferências
Games	  de	  negócio	  e	  simuladores

Salas	  de	  chat
Material	  impresso

Teleconferências	   (em	  tempo	  real)
Telefone	   celular	  (mobile	  learning)

Webinar
Correio	  eletrônico

Plataforma	  para	  gestão	  de	  comunidades	  e	  redes	  sociais	  
TV	  Corporativa

PodCast (áudios	  gravados)
Blog

Wiki	  (criação	  de	  texto	  colaborativo)
Realidade	  virtual
CD-‐ROM	  e	  DVD

Rádio

+    Frequência
-

Citações:	  (1x)	  Skype

Sim

Q67 (n=76)	  Práticas de	  Educação a	  Distância	  (EaD)	  



Os próprios colaboradores da	  organização e	  as	  empresas de	  consultoria
especializadas em EaD são os principais conteúdistas de	  programas a	  
distância.	  IES	  e	  parcerias são menos comuns

Quais  os  responsáveis pela  elaboração dos  conteúdos para  os  programas  a  distância?  

19,7%

25,0%

27,6%

42,1%

51,3%

64,5%

65,8%

0% 50% 100%

Parcerias	  entre	  instituições	  de	  ensino	  contratadas	  
e	  colaboradores	  da	  organização

+    Frequência
-

Q74 (n=76)	  Práticas de	  Educação a	  Distância	  (EaD)	  

Os	  próprios	  colaboradores	  da	  organização

Empresas	  de	  consultoria	  especializadas	  em	  educação	  
a	  distância

Empresas	  de	  consultoria	  especializadas	  na	  geração	  
de	  conteúdos	  específicos

Parcerias	  entre	  consultorias	  contratadas	  e	  
colaboradores	  da	  organização

Parcerias	  entre	  instituições	  de	  ensino	  contratadas,	  
consultorias	  contratadas	  e	  colaboradores	  da	  org.

Instituições	  de	  ensino	  contratadas	  para	  a	  geração	  de	  
conteúdos	  específicos

Sim



Desenvolvimento	  de	  liderança,	  EaD,	  aprendizagem	  colaborativa,	  trilhas	  de	  
aprendizagem	  e	  avaliação	  e	  mensuração	  de	  resultados	  são	  as	  tendências	  
mais	  apontadas

Quais  são  as  tendências  em  educação  corporativa  para  os  próximos  cinco  anos?  

5%

10%

3%
4%

17%

14%

17%

13%

10%

4%

39%

38%

26%

26%

27%

7%

5%

7%

5%

5%

25%

24%

31%

32%

36%

32%

40%

27%

37%

16%

13%

14%

23%

26%

24%

57%

49%

64%

54%

78%

0% 100%

Phenomenal	  Learning

Badges	  (representações	  visuais	  -‐ emblemas,	  insígnias,	  brasões,	  etc	  -‐
que	  demonstram	  o	  cumprimento	  de	  diversas	  conquistas).

Habilidade	  de	  comunicação	  escrita

Sensibilidade	  cross-‐cultural

Falar	  em	  público

Avaliação	  e	  mensuração	  de	  resultados	  do	  SEC

Trilhas	  de	  aprendizagem

Aprendizagem	  colaborativa

Ensino	  a	  distância

Desenvolvimento	  de	  liderança

+    Im
portância    -

2 4 5  =  muito
importante

1  =  sem  
importância

3

Q99 (n=95)	  Tendências	  da	  Educação	  Corporativa



A	  atuação	  estratégica	  é	  o	  desafio	  mais	  apontado,	  seguido	  pela	  “avaliação	  e	  
mensuração	  de	  resultados”	  e	  pela	  “promoção	  do	  autodesenvolvimento...”.

Quais  são  os  principais  desafios  que  você  vislumbra  para Educação  Corporativa  nos  próximos  cinco  anos?

7% 17%

16%

7%

3%

5%

3%

3%

36%

41%

33%

25%

23%

20%

14%

6%

3%

26%

26%

34%

33%

23%

28%

40%

20%

15%

14%

15%

23%

35%

46%

47%

42%

71%

80%

0% 100%

Grande	  número	  de	  Baby	  Boomers	  deixando	  o	  mercado	  de	  
trabalho	  ao	  mesmo	  tempo

Lacuna	  de	  pessoas	  formadas	  nas	  áreas	  de	  ciência,	   tecnologia,	  
engenharia	  (STEM)

Formação	  de	  profissionais	  técnicos	  e	  operacionais

Escassez	  de	  pessoas	  qualificadas

Reconhecimento	  da	  importância	  do	  SEC	  pela	  organização

Restrição	  orçamentária

Promoção	  do	  autodesenvolvimento	  dos	  colaboradores

Avaliação	  e	  mensuração	  de	  resultados

Atuação	  estratégica

+    Im
portância    -

2 4 5  =  muito
importante

1  =  sem  
importância

3

Q100 (n=95)	  Desafios	  da	  Educação	  Corporativa



Mesmo	  com	  a	  crise,	  quase	  metade	  dos	  respondentes	   aumentou	  o	  
investimento	  em	  EC.	  Os	  principais	  motivos	  são	  expansão	  da	  empresa	  e	  
necessidade	  estratégica

45%

23%

32%

O  valor  do  orçamento  do  ano  2015 variou  em  relação  ao  de  2014?

Sim,  reduziu Sim,  aumentouNão

Expansão	  da	  empresa
Necessidade	   estratégica

Reajuste	  da	  inflação
Investimento	   em	  pessoas

Desenvolvimento	   de	   líderes
Outros

2
3
3
3
7
12

0 37 73

Cenário	  econômico	  (crise)
Restrição	  orçamentária
Fazer	  mais	  com	  menos

Redução	  das	  atividades	   do	  SEC
Redução	  da	  empresa

Outros

(n=30)

8
2
3
5
12
13

0 37 73

(n=43)

Q93	  e	  Q94 (n=95)	  e	  (n=73)	  Investimentos	  e	  Recursos	  em	  Educação Corporativa	  



Muito	  obrigada!

Marisa	  Eboli

meboli@usp.br
(11)	  9	  9977-‐5846


