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INTRODUÇÃO  
 

A Pedagogia Empresarial é considerada uma área recente no âmbito das empresas. Visto que, veio para tornar 

acessível o treinamento dentro das organizações e possibilitar um melhor resultado de lucro para a empresa. Nesta 

proposição, o objetivo dessa pesquisa é expor a importância do Pedagogo Empresarial dentro das organizações não 

formais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para melhor compreender a atuação do Pedagogo nas 

empresas, é necessário analisar o processo de 

produção em série, no qual os funcionários 

compreendiam apenas uma parte do processo produtivo 

e facilmente eram substituídos. Nos dias atuais, os 

funcionários precisam entender o processo como um 

todo. A partir dessa necessidade as organizações 

empresariais estão se dando conta da importância de 

investir em seu capital intelectual, ou seja, estão 

investindo na formação de seus colaboradores, a fim de 

promover mudanças no interior da empresa com o 

objetivo de aumentar a qualidade dos bens e serviços 

produzidos. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Pedagogia Empresarial. Disponível em: <http://www. wreducacional.com.br/solicitar-

certificado/psicologia/ pedagogia-empresarial>. 

É exatamente essas mudanças que possibilitam ao 

Pedagogo um vasto campo de trabalho dentro das 

organizações não escolares. Sendo assim, a empresa 

também proporciona um espaço educativo, no qual, o 

Pedagogo deverá pesquisar estratégias e metodologias 

que asseguram uma melhor aprendizagem aos 

indivíduos que ali trabalham. (RIBEIRO, 2010).  

 

 

 

 

 

  

 

Atuação do Pedagogo nas Empresas   

 

Neste contexto o Pedagogo evidencia novas formas 

educacionais que favoreçam a aprendizagem 

organizacional, significativa e sustentável, de modo que 

possa planejar, controlar e avaliar o desempenho de cada 

colaborador, objetivando a analise dos indicativos sobre o 

desempenho social, profissional e pessoal dos mesmos.  

Nessa ótica, a Pedagogia Empresarial vai além de um 

simples treinamento, desenvolve competências e 

habilidades amplas nos colaboradores, de maneira que, 

obtenham resultados positivos no conjunto organizacional. 

Desse modo, a função primordial do Pedagogo é mediar a 

vontade de crescimento profissional do colaborador com 

sua capacidade de aprendizagem, enfatizando o trabalho 

eficiente e eficaz. 

 

CONCLUSÃO 

 

Isto posto, compreendemos que o Pedagogo Empresarial 

precisa estar sempre atualizado nos conhecimentos 

necessários para o desenvolvimento dos trabalhadores.  

Ressaltando a sua importância no âmbito empresarial.  
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