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Questões Material de Apoio – Educação Corporativa 1 

Etapas da implementação da educação corporativa e seus impactos em empresas brasileiras: um estudo multicaso. 

 

Caro aluno/trainee, primeiro você deve fazer uma análise individual do texto correspondente às questões 

abaixo e responder na coluna “A”. Posteriormente com a orientação do professor/facilitador você 

responderá junto com seu time a coluna “B”. 

 

 

 

Questão 1                                                               A – Individual (          )          B – Time (          ) 

Quando Meister fala sobre várias competências essenciais para o ambiente de negócios. Qual é a melhor 
definição para a competência denominada conhecimento de negócios globais. 

a) Verificar os conteúdos programáticos da empresas em geral. 

b) Estar condicionado as alterações do mercado internacional. 

c) Estar atento às oscilações da conjuntura interna e internacional. 

d) Buscar conhecimento de mercado e economia global. 

e) Relacionar atividades globais nas empresas com foco em gestão. 

 

Questão 2                                                               A – Individual (          )          B – Time (          ) 

Muitas empresas tem criado Educação Corporativa, e um dos enfoque é a mudança de visão do recursos 

humanos, transformando-os em:  

a) Transformação do RH de centro de treinamento para centro de desenvolvimento.  

b) Transformação do RH de centro de pesquisa para centro de capital humano.  

c) Transformação do RH de centro de geração de custos para treinamento. 

d) Transformação do RH de centro de custos para centro de lucros. 

e) Transformação do RH de centro de processos para centro de procedimentos. 

 

Questão 3                                                               A – Individual (          )          B – Time (          ) 

Na implementação do processo de Educação Corporativa em empresas brasileiras é preciso levar em 

conta três pontos. Quais são? 

a) Sua singularidade, características e especificidades. 

b) Sua determinação, vivência e pessoas. 

c) Sua competência, característica e mercado. 

d) Sua expertise, crescimento e desenvolvimento. 

e) Sua vivência, produtos e serviços. 
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Questão 4                                                               A – Individual (          )          B – Time (          ) 

Quando se pensa no perfil e obtenção de melhores resultados dos colaboradores é inevitável fazer um 
paralelo pensar em uma empresa que tenha vantagem competitiva sustentável. Ai entra a EC como uma 
ferramenta: 

a) Para o criar foco em resultado no capital humanos, de acordo com as demandas organizacionais. 
b) Para o alinhamento e desenvolvimento de talentos humanos, de acordo com as estratégias 
organizacionais. 
c) Para o desenvolvimento de talentos humanos e foco empresarial, conforme desejo dos gestores 
organizacionais. 
d) Para capacitação e desenvolvimento da gestão de pessoas e retenção dos talentos humanos, e 
competitividade organizacional. 
e) Para o alinhamento e retenção de talentos humanos, de acordo com o foco e as estratégias 
organizacionais. 

 

Questão 5                                                                A – Individual (          )          B – Time (          ) 

Complete: Um gargalo que as empresas encontram na _____________da unidade de EC está na 

dissolução do departamento de _______________ em prol da criação de um novo departamento, 

normalmente chamado de ___________________________________. 

a) Formação, treinamento e desenvolvimento, universidade corporativa. 

b) Construção, gestão de pessoas, capacitação humana. 

c) Falta de visão, recursos humanos, treinamento e desenvolvimento. 

d) Gestão, capital e desenvolvimento, capital humano. 

e) Divulgação, treinamento e desenvolvimento, gestão corporativa. 

 

Questão 6                                                               A – Individual (          )          B – Time (          ) 

O que serve para proporcionar educação continuada e o compartilhamento de conhecimentos? 

a) Estratégia            b) Ética            c) Visão            d) Missão            e) Competências 

 

Questão 7                                                               A – Individual (          )          B – Time (          ) 

Com base nesse estudo podemos afirmar que a educação corporativa no Brasil está buscando um novo 
espaço diante das empresas e com isso mudando o foco de investimento. 
Correlacione com a melhor resposta abaixo: 

a) Empresas mais abertas para o mercado e investimento em sistemas de relações humanas. 

b) Gestores mais focados em resultados, e profissionais mais bem treinados. 

c) Funcionários mais engajados e empresas com foco no mercado internacional. 

d) Gestores que cobram mais resultados e mais investimento na organização da empresa. 

e) Empresas mais competitivas, aumento da capacidade e investimento no ser humano. 
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Questão 8 

Faça uma análise na tabela 8 onde diz sobre os resultados alcançados após a implantação do processo 
de educação corporativa. 

A - Individual 
 

B - Time 

 

Questão 9 

Pensando nas etapas de cenário e implementação de educação corporativa, como você definiria as etapas 
para implantar a EC em uma empresa. Por que? 

A - Individual 
 

 

B - Time 
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Questão 10 

Com base nas considerações finais do artigo, faça sua análise e opinião. 

A - Individual 
 

B - Time 

 

Observações Gerais 

A - Individual 
 

B - Time 

 


