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PEDAGOGIA EMPRESARIAL: Por quê e Para quê? 

 

 

 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO  

 

O trabalho apresentado é o resultado de estudos na área da Pedagogia Empresarial, que tem como um dos 

objetivos apresentar as possibilidades de trabalho do Profissional Pedagogo nos espaços não escolares, uma 

vez que esta atuação nestes espaços é relativamente recente, especialmente no contexto brasileiro.  
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O Pedagogo Empresarial como instrumento na 

Empresa tem capacidades e conhecimentos 

necessários para identificar, selecionar e 

desenvolver pessoas para o âmbito Empresarial. 

Este profissional cumpre um importante papel 

dentro das Empresas e Organizações, articulando 

as necessidades juntos da gestão, é um profissional 

que sabe organizar, programar e dinamizar recursos 

de aprendizagens, associando-os com  as 

necessidades de cada profissional de sua 

organização. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Por quê e Para quê o Pedagogo 

Empresarial. 

 

 

 

 

 

Por isso, a tarefa do Pedagogo Empresarial que atua 

na área de desenvolvimento de recursos humanos, 

deverá estar focada em analisar as necessidades e 

deficiências da empresa em que atua, propondo 

projetos voltados ao aprimoramento dos funcionários. 

Para que o Pedagogo Empresarial atue de forma a 

auxiliar a empresa, será necessário que utiliza 

técnicas de observação, criatividade e principalmente 

desejo efetivo de melhorar a produtividade, o 

relacionamento entre pessoal, a auto estima dos 

colaboradores, o que proporciona uma maior 

produtividade. 

Observa-se que a atuação do Pedagogo Empresarial é 

de extrema importância, pois ele é capaz de articular 

todas as necessidades apresentadas pelas empresas 

e organizações aos conhecimentos que este 

profissional possui. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que, o Pedagogo Empresarial realiza um 

papel importante na Empresa, sua função e visão 

estão direcionadas aos processos de planejamentos, 

capacitação e treinamento do corpo funcional das 

Organizações. 
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FIGURA 1: Disponível em: https://elisandrapereira.wordpress.com/mercado/ 

 

Cabe a este profissional provocar mudanças 

comportamentais nas pessoas envolvidas, 

favorecendo os dois lados: os funcionários que 

quando motivados e por dentro dos conhecimentos 

necessários, sentem-se melhor e produzem mais, e 

a empresa, que com isso mantem melhores 

resultados e mais lucratividades. 

 


