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Resumo:
O presente estudo desenvolveu uma análise do gerenciamento das ferramentas de treinamento e
desenvolvimento dos Bancos Itaú, Bradesco e Brasil, a fim de verificar como se estruturam as ações
de capacitação para a gestão do seu capital intelectual e como estes processos podem ter contribuído
para o desempenho da organização. Para cumprir ao objetivo proposto, foi realizada uma análise
qualitativa, documental e telematizada no site institucional e nos relatórios anuais de 2013 e 2014 dos
Bancos, visando descrever as práticas de capacitação e identificar as áreas e modalidades dos
treinamentos ofertados aos colaboradores. Os resultados apontam que as práticas de treinamento e
desenvolvimento possuem objetivos compatíveis com os pressupostos identificados na fundamentação
teórica utilizada nesta pesquisa e as ações estão fundamentalmente vinculadas à universidade
corporativa de cada Banco, apontando o uso de tecnologia na gestão. As áreas treinadas obedecem à
estruturação funcional de cada Banco e os tipos de modalidades de treinamento utilizadas coincidiram
nos Bancos Itaú e Bradesco. Já o Banco do Brasil se distingue por também ofertar a modalidade de
orientação, além das apresentadas nos demais bancos.
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PEOPLE MANAGEMENT: The training and development strategies
in the three largest organizations in the banking segment in Brazil
from 2013 to 2014
Abstract:
This study developed an analysis of the management of training and development tools, Itaú, Bradesco
and Brazil, in order to determine how to structure the capacity activities for the management of
intellectual capital and how these processes may have contributed to performance the organization. To
meet the proposed objective, qualitative, documentary and telematic analysis on the institutional
website and 2013 annual reports and 2014 the Bank was carried out, aiming to describe the training
practices and identify the areas and modalities of training offered to employees. The results show that
the training and development practices have compatible goals with the assumptions identified in the

theoretical framework used in this research and the actions are fundamentally linked to the corporate
university of each bank, pointing to the use of technology in management. Trained areas obey the
functional structure of each bank and the types of training modalities used concurred in banks Itaú and
Bradesco. Already the Bank of Brazil is distinguished by also offering the type of orientation, besides
those presented in the other banks.

Key-words: Training, Development, Management, Banks.

1 Introdução
Ao tratar de empresas do segmento bancário, é comum lembrar-se de seus ativos financeiros,
físicos, tangíveis. Entretanto, por si só esses fatores não seriam suficientes para tornar a
organização rentável se não houvesse pessoas capazes de operacionalizá-los. E a existência de
boas estratégias não é o bastante, quando aqueles que devem executá-las não estão
capacitados.
Apesar de inúmeros outros fatores contribuírem para a atuação eficaz dos Bancos no mercado,
a forma como se gerencia o conhecimento dos colaboradores pode influir em seus resultados,
pois, de acordo com Oliveira e Bueren (2003, p.2):
O principal agente transformador de bens e serviços não se refere a nenhum ativo
comumente encontrado nas demonstrações contábeis, e sim a um ativo pouco
estudado e discutido pela contabilidade, mas que está se transformando num dos
principais fatores de vantagem competitiva para as empresas. Este é o Capital
Intelectual.

Nesse sentido, o capital humano como um dos recursos que detêm a capacidade de conferir à
organização a possibilidade de impulsionar o desempenho deve possuir uma gestão que
entenda a necessidade de alinhar as suas competências com as demandas e busque descobrir
de que forma deve gerir o conhecimento para atender aos objetivos propostos e possibilitar a
evolução da organização.
Dutra (2001, p.100) trata da necessidade de se gerenciar o conhecimento ao afirmar que as
organizações precisam “descobrir as formas pelas quais o processo de aprendizagem
organizacional pode ser estimulado, bem como investigar de que maneira o conhecimento
dentro de uma empresa pode ser administrado para atender às estratégias da organização”.
Os pragramas de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) apresentam-se como uma estratégia
que poderá viabilizar a supressão dessa necessidade de administrar o conhecimento na medida
em que auxilia o gestor a possibilitar a elevação do desempenho do colaborador na execução
de suas funções possibilitando simultaneamente o desenvolvimento da organização.
A capacitação realizada através do processo de treinar e desenvolver constiui um processo
educacional orientado para o ambiente de trabalho, também se caracteriza como uma
metodologia de instrução, por isso os programas de treinamento e desenvolvimento
constituem-se como importantes ferramentas de aprendizagem na formação do profissional
voltado para o ambiente organizacional.
Cientes do potencial que a estratégia de treinar e desenvolver pessoas possui, os bancos têm
sido um segmento de mercado que investe em seus colaboradores através das ferramentas de
T&D, dando-lhes a oportunidade de melhorar seu desempenho, desenvolver-se e tornarem-se
protagonistas no progresso da organização em que atuam. Diante destas perspectivas,
pretende-se com essa pesquisa identificar: Quais e como as estratégias de T&D estão sendo
implementadas pelos Bancos Itaú, Bradesco e Brasil?

Destarte, é finalidade desse estudo, analisar como foram gerenciadas as ferramentas de T&D
nos Bancos Itaú, Bradesco e Brasil nos anos de 2013 e 2014, através da identificação das
principais práticas de capacitação, as áreas e modalidades que buscaram treinar e desenvolver
seus recursos humanos.
Adentra-se na estratégia dessas organizações que obtiveram destaque a partir da publicação da
revista americana de negócios e economia. A Forbes (2015) no dia seis de maio de dois mil e
quinze listou um ranking com as duas mil maiores empresas do mundo e, considerando
somente a relação de empresas brasileiras inclusas, que somaram um total de vinte e quatro,
as três primeiras colocações foram do segmento bancário. O Banco Itaú em 1°, Banco
Bradesco em 2°, Banco do Brasil em 3° lugar. Na classificação geral, os referidos Bancos
ocuparam a 42°, 61°, e 133° colocação, respectivamente. Estas classificações são realizadas a
partir da combinação de quatro quesitos: receitas, lucros, ativos e valor de mercado.
Nesse sentido, considerando a evolução e destaque que estas organizações alcançaram, tornase relevante investigar como buscam desenvolver seu capital intelectual, aperfeiçoar a atuação
de seus colaboradores e de igual modo aprimorar o desempenho, tornando possível evidenciar
como o processo de aprendizagem organizacional foi estimulado para capacitá-los a gerir os
outros recursos e poderem contribuir para notoriedade que estas organizações alcançaram no
ano de 2015.
Para as especificações metodológicas da pesquisa foram utilizadas as compreenções de
Vergara (1998), Gil (2010) e Nascimento (2002) que permitem classificar a pesquisa quanto
aos fins, que são as suas finalidades e objetivos e quanto aos meios que são os métodos ou
procedimentos. Quanto aos fins, esta pesquisa é classificada como básica pura e no que se
refere aos seus objetivos, é classificada como exploratória. Ao tratar dos meios, os métodos
ou procedimentos nesta pesquisa são classificados como qualitativos, sendo classificada
também como bibliográfica, documental e, ainda, como pesquisa telematizada.
Foram realizadas buscas no site institucional das três empresas bancárias e nos relatórios
anuais de 2013 e 2014, a fim de levantar as práticas de treinamento e desenvolvimento de
colaboradores, bem como para apontar as áreas e modalidades de aplicação das ferramentas
de capacitação.
O artigo foi estruturado em tópicos, onde inicialmente apresenta-se a introdução, que
contempla o problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa e a metodologia. Em seguida,
o referencial teórico traz uma reflexão conceitual referente aos seguintes títulos: Treinamento
e Desenvolvimento Organizacional: aspectos conceituais, importância e modalidades. No
terceiro tópico são apresentados os dados e suas respectivas análises e, por fim, ocorre a
exposição das considerações finais.
2 Treinamento e Desenvolvimento Organizacional: aspectos conceituais, importância e
modalidades
A capacitação de recursos humanos constitui uma estratégia que poderá potencializar o
desempenho dos colaboradores na organização, gerindo o capital intelectual. Através da
implementação de programas de treinamento e desenvolvimento é que a organização se
prepara para a demanda presente e antecipa-se aos desafios futuros de uma economia instável.
Os colaboradores como principais responsáveis por gerir os bens e processos, precisam estar
aptos a atender as diligências que lhe são atribuídas para que a organização alcance os
objetivos propostos e atinja os resultados esperados, os programas de T&D poderão viabilizar
esta preparação.

Segundo Banov (2013, p. 94) "para vencer ambientes em constantes mudanças, é fundamental
a capacitação profissional por meio do treinamento e desenvolvimento de pessoal". E
examinando os conceitos expressos por alguns autores, pode-se compreender esta relevante
ferramenta de capacitação.
Matos (1977, p. 345) afirma que "o treinamento caracteriza-se pela sua objetividade e
duração: almeja conseguir resultados imediatos".
Chiavenato (2004, p. 402, conceitua ainda da seguinte forma:
Treinamento é o processo educacional de curto prazo aplicado de maneira
sistemática e organizada através do qual as pessoas aprendem conhecimentos,
habilidades e competências em função de objetivos definidos. O treinamento
envolve a transmissão de conhecimentos específicos relativos ao trabalho, atitudes
frente a aspectos da organização, da tarefa e do ambiente e desenvolvimento de
habilidades e competências.

Entende-se, a partir das compreensões citadas, que o treinamento é uma ferramenta que
quando aplicada no ambiente de trabalho poderá proporcionar a adequação dos funcionários
às correspondentes exigências imediatas de suas funções, através da possibilidade de mudança
de comportamento. Volta-se tanto para correção de comportamentos inapropriados quanto
para aquisição de novas habilidades e competências.
Para a definição de desenvolvimento de pessoas, Banov (2013) menciona como objetivo
acondicionar a preparação e atualização das pessoas idealizando as possíveis mudanças,
preparando os colaboradores com uma orientação para demandas futuras.
Segundo Milkovich e Boudreau (2000, p. 338) "desenvolvimento é o processo de longo prazo
para aperfeiçoar as capacidades e motivações dos empregados a fim de torná-los futuros
membros valiosos da organização”.
Evidencia-se que uma das distinções entre treinamento e desenvolvimento envolve prazos.
Enquanto o treinamento é voltado para aprimorar o indivíduo em relação às suas funções
imediatas, o desenvolvimento direciona na preparação para atividades futuras. Enquanto o
treinamento visa aprimorar ou viabilizar a aquisição de habilidades para um desempenho dos
cargos e funções atribuídos, o desenvolvimento visa à agregação de valor através da
aprendizagem para a carreira, para o futuro.
Mas, ao descrever os princípios do desenvolvimento humano Matos (1977, p. 342) diz que
"treinamento que não desperta no treinando o desejo de autodesenvolvimento não é
treinamento" utilizando a expressão treinamento como uma forma de desenvolver recursos
humanos, não propriamente treinar para perspectivas imediatas, mas como uma forma de
conscientizar da necessidade de desenvolver-se. Bem como ao tratar dos objetivos do
treinamento, Matos (1977, p. 350) aborda que:
O servidor, no desempenho de seu cargo, deve procurar constantemente aperfeiçoar
suas técnicas de trabalho, prevendo a substituição de seu superior hierárquico e, ao
mesmo tempo, instruir o servidor imediatamente abaixo, que se destina a substituí-lo
em qualquer eventualidade.

Atribuindo ao treinamento a preparação para responsabilidades futuras e ligadas de forma
indireta a sua atuação presente na organização.
Toledo (1992, p. 168, [grifo do autor]) expressa que:
Já não treinamos o funcionário para que desempenhe bem a sua função,
exclusivamente ou quase, e sim nos preocupamos em prepará-lo continuamente para
sua carreira. Nossos programas de treinamento transformar-se-ão em programas
individuais de desenvolvimento.

Logo, apesar das distinções apresentadas entre treinamento e desenvolvimento, pode-se
considerar a existência de uso dos termos sem que seja desvinculado um termo do outro, na
verdade não fazem referência à ideia de cada expressão separadamente, mas englobam as
duas perspectivas como uma abordagem de treinar para desenvolver ou desenvolver pessoas
treinando-as a fim de aperfeiçoar os processos e contribuir para o progresso da organização.
Assim, a eficácia dos processos de treinamento em uma organização está diretamente ligada a
uma detalhada análise do que precisa ser melhorado, ou seja, a identificação das necessidades.
A delimitação destes aspectos poderá direcionar corretamente as dimensões dos programas,
especificando o público de colaboradores, bem como a sua finalidade.
Macian (1987) ao tratar das nomenclaturas que podem ser empregadas a cada modalidade de
treinamento, explica que podem existir outros tipos, sendo que a preocupação não deve estar
nessas terminologias, mas na adequação das necessidades identificadas. Por isso, apesar de as
modalidades utilizadas por autores não serem totalmente compatíveis em suas nomenclaturas,
a finalidade a que se propõem assemelham-se.
Milkovich e Boudreau (2000) identificam como primeira modalidade o treinamento de
orientação que tem normalmente como público alvo os novos funcionários, instruindo-o
quanto aos objetivos da empresa, os meios para atingi-los, as responsabilidades básicas de sua
função, os comportamentos eficazes no trabalho e seu papel funcional. Esta mesma
modalidade Macian (1987, p. 54) nomeia como treinamentos de integração, “visam à
ambientação do funcionário à Empresa e apresentam informações que retratam o perfil geral
de seu ambiente de trabalho”.
Já o treinamento técnico-operacional identificado como a segunda modalidade por Macian
(1987, p. 55) “é voltado para a capacitação do empregado a nível de informação e habilidade
para o desempenho de tarefas específicas da categoria profissional a que pertence”. Milkovich
e Boudreau (2000) esclarecem que este tipo de treinamento normalmente é ofertado para
pessoas que atuam em funções operacionais e geralmente é realizado em serviço, colocando o
treinando em situação real de trabalho e é orientado por empregados mais experientes.
Milkovich e Boudreau (2000) especificam também de outro tipo de treinamento que é
reservado para aqueles colaboradores que exercem função de chefia, o treinamento de
gerência, “nas grandes organizações, isso costuma estar relacionado como plano sucessório, e
os executivos são indicados para o treinamento com base nas necessidades de competências
específicas para os próximos passos de suas carreiras”. Para esta modalidade os métodos mais
utilizados são os treinamentos fora de serviço que incluem palestras, uso de altas tecnologias
informatizadas, dentre outras.
Macian (1987) identifica um último tipo que é o treinamento a nível comportamental, que tem
a finalidade de capacitar o colaborador para melhoria ou extinção de problemas nas relações
interpessoais, de atitude ou postura no ambiente laboral.
A observância das finalidades que cada modalidade é direcionada auxilia na compreensão
quanto às funções preventivas, corretivas ou de atribuição a que se destinam os tipos de
treinamentos, possibilitando mudanças quanto ao desempenho dos colaboradores.
3. Análise dos Bancos quanto às práticas e modalidades de treinamento e
desenvolvimento
3.1 Banco Itaú
De acordo com as informações levantadas nos relatórios do Banco Itaú nos anos de 2013 e
2014, os programas de capacitação foram implementados a partir da Escola Itaú Unibanco

que atuou na construção de soluções de aprendizagem alinhadas à cultura, valores e às
estratégias da organização, disponibilizando programas específicos e de formação para
atender às necessidades das diversas áreas do Itaú Unibanco.Consta ainda em seus registros
que investiu em soluções que asseguraram a ampla disseminação de conhecimento de maneira
estruturada e através de diversos métodos e mídias para dar suporte aos colaboradores na
aquisição de conhecimento e no desenvolvimento.
O Banco afirma que a Escola Itaú Unibanco direcionou seu foco de atuação para atividades
relacionadas com negócios, considerando a abrangência, a especificidade e o público-alvo, e
foi organizada sobre três principais direcionamentos: Centro de Negócios, Centro de
Liderança e Programas Intitucionais.
Segundo dados do Banco, as ações de treinamento são desenvolvidas a partir de metodologias
presenciais, e-learning e para melhorar a gestão dos treinamentos, são utilizados dois tipos de
indicadores: de processo (orçamento, volumetria e eficiência) e de qualidade (reação,
aprendizagem e aplicabilidade). Já as ações de desenvolvimento são executadas através de
plataformas online de educação continuada (Ex.: Veduca), patrocínio de idiomas, pósgraduação e MBA, seminários, congressos e cursos de curta duração no Brasil ou no exterior.
A existência da Escola Itaú Unibanco demonstra uma ótima articulação da área de RH que
buscou efetivar as atividades de treinamento e desenvolvimento, em caráter permanente. O
fato de possuírem uma Universidade Corporativa para direcionar as ações de capacitação
reflete a importância que a organização atribui aos processos de T&D para gerir o capital
intelectual de seus colaboradores.
A oferta de programas de capacitação dos colaboradores do Banco Itaú nos anos de 2013 e
2014 abrangeram as áreas funcionais de gerência, administrativo, produção, trainees e
estagiários. Abaixo, a Tabela 01 indica também a quantidade de horas dedicadas a
treinamento no período avaliado:

Tabela 01: Horas de treinamento por nível funcional e gênero. Relatório anual consolidado do Banco Itaú 2014.

O treinamento de estagiários e trainees caracteriza-se como uma estratégia utilizada no Banco
Itaú, pois este investe nos indivíduos que atuam nesta área funcional não só em nível de
conhecer e executar os procedimentos da empresa ou aplicar os conhecimentos adquiridos em
sala de aula, mas oferta treinamentos que podem fazer dos estagiários ou trainees candidatos
em potencial como funcionários integrais na organização e já qualificados a atuarem.

Através da análise das informações contidas nos relatórios relacionadas às capacitações,
constatou-se que as modalidades de treinamentos se restringem à capacitação técnica,
gerencial e comportamental de seus colaboradores.
Esta análise permitiu identificar, quanto ao desenvolvimento, que existe um programa
específico de formação de líderes que é voltado ao desenvolvimento de coordenadores,
gerentes, superintendentes e diretores. As ações englobam a definição e mapeamento das
competências desejadas e processos de coaching que foram estruturados com base nos
desafios esperados para cada cargo de liderança e são classificados em 3 eixos: pessoas;
excelência pessoal e negócios.
Portanto, no curto prazo as iniciativas de treinamento objetivaram adaptar os colaboradores
em suas funções através de programas de capacitação sob aspectos técnicos, gerenciais e
comportamentais. No longo prazo, a estratégia de desenvolvimento foi direcionada para
cargos de liderança, sendo que cada programa é alinhado ao momento de carreira de cada
executivo, possuindo iniciativas e ferramentas voltadas ao desenvolvimento de colaboradores
para os cargos de coordenadores, gerentes, superintendentes e diretores.
3.2 Banco Bradesco
Para realizar as ações de treinamento e desenvolvimento corporativo no período avaliado, o
Banco Bradesco afirma ter utilizado a Universidade Corporativa Bradesco, a UniBrad é
formada por nove escolas que desenvolvem soluções de aprendizagem adequadas às
necessidades corporativas, utilizando diversas mídias disponíveis. Essas soluções foram
desenvolvidas internamente ou em parceria com grandes instituições de ensino nacionais e
internacionais.
Conforme especificado nos relatórios anuais do Banco, a aprendizagem foi proposta a partir
dos próprios indicadores estratégicos que a organização possui, são eles: a cidadania e
sustentabilidade, excelência operacional, gente, identidade organizacional, inteligência de
negócios, liderança, negócios, relacionamento com o cliente e segurança e solução
operacional. Tais processos de educação corporativa foram apresentados aos colaboradores
através de metodologias presenciais, TreiNet (online), vídeo treinamento e por cartilhas.
Para orientar as ações de capacitação também é realizado o mapeamento de competências que
tem por objetivo conhecer o capital humano da organização e identificar os pontos fortes e as
necessidades de desenvolvimento. Tornando possível aprimorar o desempenho individual e da
equipe, definir ações, reter talentos e obter melhores resultados no curto, médio e longo prazo
(BANCO BRADESCO, 2014).
É possível evidenciar que a gestão de conhecimento dos colaboradores no Banco Bradesco foi
orientada a estimular um aprendizado pontual e contínuo, visando à qualidade e o melhor
aproveitamento na aquisição de conhecimento, ao disponibilizar diversos meios para a oferta
de capacitação. A organização deve buscar de forma contínua a melhor forma de incentivar e
disseminar a busca de conhecimento por parte de seus colaboradores.
Através da análise dos relatórios anuais de 2013 e 2014, foi evidenciado que as práticas de
T&D estiveram disponíveis às seguintes áreas funcionais: diretoria, superintendência,
gerência, administrativo, operacional, supervisão/técnicos, aprendiz, estagiário, conforme
indica a Tabela 02.

Tabela 02: Média anual de horas de treinamento dos funcionários. Relatório anual do Banco Bradesco 2014.

Os treinamentos revelaram-se ser das modalidades técnico/operacional, gerencial e
comportamental, sendo direcionados à aquisição de informações e habilidades para as tarefas
que desenvolvem, para os próximos passos de suas carreiras ou para melhoria nas atitudes,
postura e relações interpessoais no ambiente organizacional.
Já as ações de desenvolvimento, de acordo com o Banco Bradesco, foram realizadas a partir
do mapeamento de competências, elaborado pela equipe de gestão de pessoas, por meio de
metodologias específicas que detalham o potencial do capital humano, para possibilitar aos
profissionais à assunção de novos desafios. A partir das informações obtidas com o
mapeamento são desenvolvidas ações de capacitação através da UniBrad.
O desenvolvimento de colaboradores no Banco Bradesco é implementado juntamente com o
conceito de retenção de talentos de forma que as contratações, preferencialmente, são de
profissionais que ocupem cargos iniciais e possam desenvolver-se para assumir posições
superiores ao longo do tempo. A maioria dos cargos executivos e funções intermediárias são
preenchidas por funcionários que cresceram profissionalmente dentro da organização.
Os colaboradores foram capacitados para o desempenho em suas funções, para o
aprimoramento de competências, além de estimular a gestão de suas carreiras, possibilitando
que os mesmos visualizem possiblidade de ascensão em quase todas as áreas de atuação,
gerando um comprometimento maior no exercício de suas funções.
Outra importante estratégia que pode ser apontada na gestão de pessoas do Banco Bradesco é
que apesar de a organização não oferecer uma estabilidade empregatícia, visto que não se trata
de um órgão público, a possibilidade de desenvolvimento pode reter um quadro funcional
com um potencial muito grande para a organização. Os colaboradores capacitados tendem a
permanecer na organização, visando o desenvolvimento de suas carreiras, e a organização
usufrui dos resultados dos investimentos em T&D por um período mais longo.
3.3 Banco do Brasil
No Banco do Brasil são definidas metas anuais para capacitação de funcionários. Em 2013 foi
de 30 horas per capita e em 2014 esta meta subiu para 34 horas, sendo que a quantidade de
horas poderia de ser ampliada, conforme interesse do empregado e necessidade apontada pelo
gestor.

O estabelecimento de metas de capacitação no BB, não pode ser entendido simplesmente
como uma forma de controle e sim como um mecanismo de impulsionar o colaborador a
capacitar-se. Pode-se inferir que com a estabilidade empregatícia, muitos se acomodam e não
buscam capacitar-se já que o vínculo com a organização será mantido, sendo a
obrigatoriedade de capacitar-se uma forma de ressaltar ao colaborador a importância que o
T&D tem para a organização.
Foram desenvolvidos treinamentos específicos de forma presencial e online. A escolha dos
cursos considera orientações estratégicas partindo de necessidades de desenvolvimento de
competências individuais ou da equipe além de que algumas temáticas de capacitação são
obrigatórias para ascenção. Utilizam sistemas e ferramentas que apresentam indicadores,
permitindo o acompanhamento do histórico de participação e a avaliação dos participantes.
Uma das principais plataformas para o contínuo desenvolvimento dos profissionais é o Portal
da Universidade Corporativa Banco do Brasil (Portal UniBB), que funciona como integrador
de todas as ações de educação do Banco, acompanhando o posicionamento mercadológico do
BB, o que favorece o engajamento de todos com os objetivos organizacionais.
O Portal UniBB é disponibilizado em português, inglês e espanhol, para abranger todos os
funcionários da rede nacional e do exterior, possui uma versão para smartphones e tablets e
uma plataforma adaptada para deficientes visuais, democratizando o acesso às ações de
capacitação. O Banco possui também uma Biblioteca Virtual, com mais de 2.500 e-books em
40 áreas de conhecimento.
Dentre as ações de T&D, destacam-se cursos de diferentes modalidades, bolsas de idiomas,
certificações internas, profissionais, legais e de mercado, programas de graduação, pósgraduação e de aprimoramento dos funcionários.
As estratégias de capacitação no Banco do Brasil estenderam-se às áreas funcionais
gerenciais, técnicas, operacionais e de assessoramento. Em 2013 o Banco indicou
detalhadamente cada categoria funcional em seu relatório, conforme indicam as tabelas 03 e
04. Já no ano de 2014 foram especificadas somente duas tipificações, gerencial e não
gerencial uma correspondendo propriamente à área gerencial e a outra que abrange todas as
áreas funcionais citadas anteriormente, conforme indica o Quadro 01.

Tabela 03: Treinamentos em 2013 por categoria funcional. Relatório anual consolidado do B. do Brasil 2013

Tabela 04: Treinamentos em 2013 por categoria funcional. Relatório anual do B. do Brasil 2013.

Quadro 01: Treinamentos em 2014 por gênero e função. Relatório anual do B. do Brasil 2014.

A análise das finalidades a que se destinam as capacitações especificadas nos relatórios do
Banco no período em estudo permitiu identificar que as modalidades de treinamento foram de
orientação ou integração, técnico-operacional, de gerência e a nível comportamental.
Treinando desde os novos funcionários até os que ocupam posições gerenciais.
O desenvolvimento de colaboradores de acordo como o Banco foi possibilitado através do
Programa de Ascensão Profissional, processo sucessório para funções executivas, e do
Programa de Mentoring para gerentes gerais da rede de agências. Além disso, os funcionários
do Banco do Brasil são formalmente avaliados semestralmente pelo Programa Gestão de
Desempenho Profissional por Competências e Resultados, sendo avaliado no modelo 360°
(avaliado por seus pares, superiores, subordinados e clientes internos) que considera cinco
perspectivas: Financeira, Clientes, Processos Internos, Aprendizado e Crescimento e
Socioambiental – e abrangendo as competências e contribuições individuais para o alcance
das metas estabelecidas.
4 Considerações finais
Através da análise do gerenciamento dos processos de treinamento e desenvolvimento foi
possível identificar que os Bancos demonstraram estar comprometidos com uma cultura
educacional favorável ao aprendizado e voltada à qualidade da atuação de seus colaboradores,
bem como interessados no desenvolvimento profissional dos mesmos. Ao investir em

capacitação, expressam considerar o capital humano como um dos recursos indutores do
crescimento da organização.
O estudo propiciou, ainda, o conhecimento sobre como cada Banco capacitou seu quadro
funcional, e de que forma essas instituições incentivaram a aprendizagem sob a metodologia
de treinar e desenvolver pessoas dando-lhes a oportunidade de melhorar seu desempenho,
desenvolver-se e tornarem-se um dos protagonistas no progresso destacado na revista
americana de negócios e economia Forbes.
Os objetivos propostos para a realização desta pesquisa foram atendidos na medida em que foi
possível identificar como foram realizados os processos de treinamento e desenvolvimento
por cada Banco e apontou as áreas e modalidades em que ofertaram capacitação.
As práticas de capacitação nas organizações em estudo indicaram o uso explícito de uma
metodologia que busca alcançar os objetivos do T&D que estão respaldados nas abordagens
dos principais autores citados nesta pesquisa. Nesse sentido, as instituições pesquisadas
possuem uma proposta pedagógica de educação continuada por meio da universidade
corporativa, atuando com cursos de curta e longa duração que variam entre as formas
presenciais, online, e-learning, vídeo treinamento e por cartilhas.
Ainda quanto às práticas, o Banco do Brasil se destaca por democratizar o acesso a UniBB,
disponiblizando-a em outros idiomas, através de diferentes veículos eletrônicos e em uma
plataforma para deficientes visuais. Além de estrategicamente estabelecer metas anuais de
capacitação, o Banco possui biblioteca virtual e utiliza a capacitação como pré-requisito para
ascenção.
Na busca por ofertar educação que sintonize os interesses, objetivos e estratégias da empresa e
promovam o engajamento dos seus funcionários com os mesmos compromissos assumidos
pela organização, os Bancos capacitaram desde os estagiários até a área gerencial. No que diz
respeito às modalidades de treinamento ofertadas, somente o Banco do Brasil treinou em
todas as modalidades, enquanto o Banco Itaú e Bradesco treinaram seus colaboradores apenas
quanto a aspectos técnico/operacional, gerencial e comportamental.
Todavia, é importante salientar que apesar das práticas de incentivo a aprendizagem
organizacional que foram utilizadas pelos Bancos torna-se sensato analisar sob a percepção
dos funcionários dos três Bancos os efeitos das capacitações no desenvolvimento de suas
funções.
Nesse sentido, entende-se como necessária a ampliação da análise, a partir de outras pesquisas
que busquem testificar a efetividade dos programas de capacitação dos Bancos no que diz
respeito à aquisição de competências por parte dos colaboradores.
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