
No estudo aprofundado sobre o tema foi verificado que os

colaboradores da empresa analisada, não aderem muito a

Universidade Corporativa por falta de tempo, a qualidade em

geral da Universidade ainda não é satisfatória. Portanto, a

Universidade é importante, mas neste caso, deve haver algumas

mudanças para atrair seus usuários
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Introdução Resultados e Discussão

Conclusões

Material e Métodos

As Universidades Corporativas têm sido incluídas na atualidade

como uma ferramenta, geralmente envolvendo tecnologias

diversas, de extrema importância no desenvolvimento de

pessoas nas organizações, pois se tratam de uma possibilidade

sistematizada de capacitação voltada as necessidades das

empresas e dos colaboradores.

Diante destas percepções, justificou-se a necessidade de

realização de uma pesquisa que apontasse o nível de satisfação

dos funcionários para com a Universidade Corporativa, bem

como os motivos para sua utilização ou não.

A realização desta pesquisa foi importante para entender e

tentar resolver problemas referente a adesão da Universidade

Corporativa dos colaboradores de uma empresa de transportes.

Considerando os dados coletados com a pesquisa, as

respostas foram organizadas e são apresentadas de acordo

com os tópicos investigados no estudo.

✓ Verificando-se com a área responsável (RH), até o momento,

a empresa disponibilizou em sua Universidade Corporativa

23 treinamentos.

✓ A percepção dos colaboradores sobre a Universidade é que

a plataforma da mesma é compreendida como interessante

pois, fornece uma base dos conhecimentos dos

treinamentos que os colaboradores necessitam para

desenvolver sua função dentro da empresa.

✓ . Conclui-se que a aderência da Universidade perante aos

colaboradores é regular.

✓ Conforme as entrevistas pode-se dizer que as vantagens da

Universidade da empresa de transportes é que a uma

grande facilidade do acesso e manuseio da plataforma,

ótimo meio para compartilhamento de informações e

treinamento para o desenvolvimento da função de cada

cargo.

✓ Na realidade avistada na cooperativa de transportes,

percebe-se que o design do site poderia melhorar, os

conteúdos deveriam ser revisados com termos mais

recentes e deveria ter na Universidade mais dinâmicas e

mais treinamentos com vídeos e áudios que façam os

colaboradores se interessar mais no conteúdo.
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Referências

Apoio Promoção

Para o alcance do objetivo de estudo, esta pesquisa se

classifica como de abordagem qualitativa, visto que os

dados foram obtidos por meio da aplicação de questionários

em forma de entrevista, com fontes de pesquisas primárias,

chegando a uma conclusão geral a partir de avaliações

individuais. As entrevistas foram aplicadas com

colaboradores do quadro funcional da cooperativa e que

fazem parte da Matriz. A matriz da cooperativa tem em seu

quadro 120 colaboradores, com idade entre 14 anos a 52

anos. Na presente pesquisa foram entrevistadas no universo

de 120 colaboradores, 12 pessoas escolhidas por critério

aleatório. Após a coleta, os dados foram analisados

utilizando-se da análise de conteúdo e relacionados com a

literatura sobre o tema.


