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Introdução: A Educação Corporativa consiste em um projeto de formação
desenvolvido pelas empresas, que tem como objetivo  institucionalizar uma cultura de
aprendizagem contínua, proporcionando a aquisição de novas competências vinculadas
às estratégias. Uma das formas de trabalhar esta modalidade de educação é a
andragogia, cuja formação de funcionários ocorre associando teoria e prática. É
necessário identificar potencial nos funcionários, e assim, incentivá-los a buscar cada
vez mais inovação, agilidade, qualificação, além de desenvolver novas formas de
pensamento, por meio da aquisição de novos conhecimentos. Objetivo: Desenvolver
um projeto pedagógico de intervenção na Empresa Aperam, com vistas à formação de
empregados capazes de produzir com qualidade e segurança.
Capacitar os empregados a buscarem ações preventivas em sua área de trabalho, como
protagonista de suas próprias decisões.
Identificar problemas individuais e propor soluções coletivas.
 Metodologia: Trata-se de um projeto do curso de Pedagogia que atua na área de
treinamento e formação da Aperam, visando à capacitação dos empregados por meio
de treinamentos, palestras e simulação sobre saúde e segurança. Esta demanda decorre
da necessidade de reduzir o número de acidentes e incidentes no interior da usina.
Constata-se que a falta de treinamento representava um forte problema na execução de
ações e comportamentos inadequados. Por isso, foram criados módulos de
treinamentos para cada atividade potencialmente geradora de acidente. Todo o
currículo do projeto baseia-se no campo da segurança do trabalho. Resultados: Com o
intuito de melhorar os resultados de segurança e mudar os comportamentos, é preciso
levar em consideração o trabalho coletivo. É necessário praticar uma vigilância
compartilhada, respeitar as normas e contribuir para um ambiente de trabalho
saudável. Para alcançar sucesso na erradicação de acidentes, é preciso adotar novos
hábitos e assumir novos desafios. O maior desafio enfrentado na formação de novos
hábitos em adultos refere-se ao seu comportamento inadequado e irracional.
Para melhoria deste quadro, é preciso focar no uso de uma metodologia com
treinamentos adequados e desenvolvimento digno, focando no aprimoramento de
habilidades técnicas, funcionais e comportamentais, para uma melhoria na formação da
equipe. Lembrando que um acompanhamento pedagógico favorece, ainda mais, essa
iniciativa. Esse investimento é crucial para o crescimento profissional.
A Empresa Aperam acredita no potencial da sua equipe e investe pesado em
treinamentos técnicos e de saúde e segurança para o seu time, buscando novos modos
de ensinar por meio da educação corporativa. Para a empresa, saúde e segurança é um
valor e vem antes de tudo que fazemos ou pensamos. Conclusão: A educação
corporativa é muito importante em uma empresa que trabalha com alto grau de eventos
sinistros e que demanda de ações positivas na prevenção de acidentes, por meio da
formação de empregados na busca de novos hábitos de saúde e segurança e
consciência ética do seu trabalho.
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