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Resumo:
A presente pesquisa desenvolveu uma análise das temáticas que norteiam os processos de
treinamento e desenvolvimento dos Bancos Itaú, Bradesco e Brasil, possibilitando conhecer
como se estruturam as ações de capacitação dos seus colaboradores e como podem ter
contribuído para o desempenho da organização. Para cumprir o objetivo proposto, foi realizada
uma análise qualitativa, documental e telematizada, a partir de dados do site institucional e dos
relatórios anuais de 2013 e 2014 dos Bancos, visando identificar quais as possíveis
competências que podem ter sido atribuídas aos colaboradores através do processo de
capacitação. Os resultados apontam que em todas as instituições foi possível identificar a
possibilidade de aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e ética que se
assemelharam. De uma forma geral, as competências identificadas se propõem a habilitar os
colaboradores a oferecer soluções em produtos e serviços de crédito, tipos de investimentos,
orientações de microcrédito e sobre o uso consciente do dinheiro, informações sobre cobranças
de taxas, dentre outras soluções que se adéquam à necessidade de cada cliente, podendo garantir
o funcionamento dos serviços essenciais aos negócios.
Palavras chave: Treinamento, Desenvolvimento, Competências.

Acquisition of Skills through T & D Strategies: An Analysis
in the Three Biggest organizations of the Brazilian Banking
Segment

Abstract:
The present research developed an analysis of the themes that guide the training and
development processes of the Itaú, Bradesco and Brazil Banks, making it possible to know how
to structure the training actions of its employees and how they may have contributed to the
performance of the organization. In order to fulfill the proposed objective, a qualitative,
documental and telematic analysis was carried out in the institutional website and in the annual
reports of the Banks and in 2013, in order to identify the possible competencies that may have

been attributed to the employees through the training process. The results show that in all the
institutions it was possible to identify the possibility of acquiring knowledge, skills, attitudes,
values and ethics that resembled. In general, the competencies identified aim to enable
employees to offer solutions in credit products and services, types of investments, microcredit
guidelines and on the conscious use of money, information on fees collection, among other The
needs of each client, and can guarantee the operation of the services essential to the business.
keywords: Training, Development, Competences.

1 Introdução
Uma organização pode reunir inúmeros recursos para alcançar seus objetivos, mas os
recursos humanos são imprescindíveis para o alcance de resultados. Mesmo o segmento
bancário, que atua diretamente no âmbito econômico, com empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito, investimentos, tarifas, utilizando-se explicitamente
de capital, o ativo humano destaca-se, pois, ele é o responsável por aplicar as
competências que possui para gerenciar todos os outros recursos.
Os colaboradores são quem impulsionam, dinamizam e conduzem os processos e os
outros recursos, sejam eles materiais ou financeiros, que a organização utiliza como
meios para obter resultados. Seja em bancos, onde as contratações ocorrem através de
concurso público ou não, quando um indivíduo é admitido em um emprego, ele está se
comprometendo a contribuir com sua “força” de trabalho, aplicando os conhecimentos,
habilidades e atitudes que possui no atendimento às demandas, investindo seu capital
intelectual para possibilitar o alcance dos objetivos organizacionais.
Macian (1987) expõe uma afirmativa importante ao retratar que todo ser humano
acumula experiências e conhecimentos à medida em que vive nos âmbitos sociais,
familiares, profissionais e, por isso, os comportamentos e atitudes são influenciados por
um grande número de fatores. No ambiente laboral também há influências de vivências,
informações e conhecimentos adquiridos. Quando eles são válidos para a atuação do
colaborador nos cargos e funções que lhe são atribuídas, tornam-se aliados da
organização, mas, quando o indivíduo não possui os conhecimentos adequados para
atingir o desempenho esperado, pode-se possibilitar o alinhamento através da oferta de
educação para o trabalho.
Existem ferramentas de gestão que auxiliam nesse processo de aprendizagem para o
ambiente laboral, como por exemplo, os programas de Treinamento e Desenvolvimento
(T&D). O processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas busca habilitar o
colaborador através da capacitação, a exercer de forma eficaz as atribuições que lhe são
pertinentes para atender às expectativas que a organização possui ao seu respeito, já que
a mesma conta com as potencialidades que ele possui para efeito de resultados.
Banov (2013) afirma que no exercício laboral e para atribuir valor aos produtos e
serviços é indispensável o uso do CHA (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes), e
tanto o treinamento como o desenvolvimento geram mudanças nestes aspectos de
atuação do trabalhador.
Nesse sentido, as capacitações através do T&D devem ser implementadas de acordo
com as demandas organizacionais, propondo o desenvolvimento das capacidades
propícias à atuação do colaborador. Destarte, a organização deverá aplicar os métodos
de educação para o trabalho de acordo com os conhecimentos, habilidades e atitudes os
quais deseja que o colaborador possua ou desenvolva.

Diante destas perspectivas, pretende-se com essa pesquisa identificar as competências
que podem ser atribuídas aos colaboradores a partir dos processos de capacitação
implementados pelos Bancos Itaú, Bradesco e Brasil nos anos de 2013 e 2014. Para
cumprir o objetivo proposto, realizou-se uma análise das temáticas que estruturaram as
ações de capacitação ofertadas nos Bancos.
O estudo é entendido em sua importância na medida em que se considera o destaque
que as organizações alcançaram no ano de dois mil e quinze através da publicação da
revista americana de negócios e economia Forbes. Os Bancos fizeram parte do ranking
das duas mil maiores empresas do mundo, levando em conta somente as empresas
brasileiras listadas, o Banco Itaú ocupa o 1° lugar, Banco Bradesco em 2° e Banco do
Brasil em 3°.A classificação é elaborada a partir da observância de quatro quesitos:
receitas, lucros, ativos e valor de mercado.
Considerando a notoriedade que estas organizações alcançaram, torna - se relevante
analisar como buscam desenvolver seu capital intelectual, aperfeiçoando a atuação de
seus colaboradores e de igual modo aprimorar o desempenho. Adentra-se na estratégia
de gestão de pessoas destras renomadas instituições financeiras, entendendo como
suprem a necessidade de aprendizagem organizacional para que seus colaboradores
estejam aptos a gerir os recursos e poderem contribuir para notoriedade que estas
organizações alcançaram no ano de 2015.
No que se refere aos aspectos metodológicos, 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 analisar as temáticas das ações de capacitação
para verificar as competências que pretenderam atribuir aos colaboradores.
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 ao desenvolvimento
de competências profissionais através do T&D. No terceiro tópico são apresentados os
dados e suas respectivas análises e, por fim, ocorre a exposição das considerações finais.
2 O Desenvolvimento de Competências Profissionais através do T&D
Uma organização ao estabelecer sua razão de ser, projetar sua imagem e firmar os
princípios que irão nortear sua atuação, evidencia desde então as expectativas sobre o
desempenho de seus colaboradores. Desse modo, a excelência organizacional estará
diretamente vinculada à atuação eficaz de seus colaboradores através do uso de suas
competências.
Quando as competências estão de acordo com as estratégias da empresa, contribuem
para o cumprimento dos objetivos e admitem o potencial que as pessoas possuem,
ocorre agregação de valor econômico e social aos colaboradores e para a organização
(CARBONE 2006).
Mas se os colaboradores não possuem as competências compatíveis com as demandas, a
capacitação através da implementação de programas de Treinamento e
Desenvolvimento torna-se uma necessidade explícita.

De acordo com Banov (2013, p. 94) "para vencer ambientes em constantes mudanças, é
fundamental a capacitação profissional por meio do treinamento e desenvolvimento de
pessoal".
Milkovich e Boudreau (2000, p. 338) entendem que:
Treinamento é um processo sistemático para promover a aquisição de
habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem em uma melhoria da
adequação entre as características dos empregados e as exigências dos papéis
funcionais.

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.
Dutra (2001, p. 25) descreve uma ideia de crescimento bilateral através do
desenvolvimento ao afirmar que "hoje, há uma grande pressão para que a gestão de
pessoas seja orientada para a ideia de desenvolvimento mútuo. A empresa, ao se
desenvolver, desenvolve as pessoas, e estas, ao se desenvolverem, fazem o mesmo com
a organização".
Portanto, consideram-se o treinamento e o desenvolvimento como instrumentos que
visam o aprendizado para o ambiente laboral habilitando o seu quadro funcional para
estar capacitado a atender às demandas que a organização possui, oportunizando
também o desenvolvimento do próprio colaborador, permitindo que o processo de
aprendizagem seja compreendido em sua importância tanto sob a perspectiva da
organização como dos colaboradores.
No entanto, Lopes (1971) afirma que a simples oferta ou acúmulo de conhecimento não
caracteriza aprendizagem, o conhecimento que um indivíduo possui acesso só será
considerado aprendizagem na medida em que ele for introduzido ou utilizado em sua
atuação, em sua conduta. A aprendizagem poderá ser verificada através da identificação
da apropriação de competências.
Sobre a definição de competências Boog (2006, p. 31) discorre que:
Competências devem ser entendidas como sendo o conjunto de três tipos de
qualificação: conhecimentos, que são as coisas que as pessoas precisam
saber; habilidades, que são as coisas que as pessoas precisam saber fazer e,
comportamentos, que são as maneiras de se portar das pessoas.

E diz constatar que as empresas bem administradas no Brasil são responsáveis por
gerenciar competências, que apesar de diferenciar-se de uma empresa para outra, estão
inseridas nessas qualificações.
Dutra (2001) afirma que entre várias pessoas e teóricos da administração é de
concordância essa compreensão sobre competências, sendo composta pelo agrupamento
de CHA (conhecimentos, habilidades e atitudes) para o exercício das atribuições.
Boog (2006, p.31) complementa que:
Dos três tipos de competências, os conhecimentos são os que costumam ser
identificados com maior facilidade. Este é o motivo, a propósito, porque toda
organização que inicia um processo de treinamento de seus colaboradores
começa com os conhecimentos.

Considera também que o conhecimento possui duas esferas: conhecimentos técnicos e
científicos da profissão e o conhecimento dos mecanismos de interação humana no
trabalho, que geralmente são especificados na definição dos cargos.

Quanto às habilidades, Carbone (2006, p.45) explica que “estão relacionadas à aplicação
produtiva do conhecimento, ou seja, à capacidade das pessoas de instaurar
conhecimentos armazenados em sua memória e utilizá-los em uma ação.” Reportando a
ideia de que é necessário não só obter títulos de conhecimentos técnicos e científicos do
cargo, mas saber como e qual a melhor forma de aplicá-los na prática.
Boog (2006) classifica habilidades em três categorias: habilidades voltadas à obtenção
de resultados, habilidades voltadas à interação pessoal e habilidades voltadas ao
processo e à qualidade. Explicando também que o grau de importância das habilidades
varia para cada cargo.
Tratando de atitudes, Carbone (2006, p. 45) afirma que pode ser compreendida como
uma “predisposição da pessoa, que determina a sua conduta em relação aos outros, ao
trabalho ou a situações”. Envolve ações que permitem traçar o perfil comportamental
que é esperado no ambiente em que atuam.
Se referindo a atitudes como comportamentos, França (2014) diz que podem ser
entendidos como as formas com que cada indivíduo se comporta. Devem-se identificar
os comportamentos exigidos por cada cargo a fim de instruir posturas compatíveis para
aplicar os conhecimentos e habilidades adquiridas e/ou a serem adquiridas para atingir
os objetivos.
Expondo uma nova compreensão em se tratando de competências, Vasconcelos (2015)
expressa que além de conhecimentos, habilidades e atitudes os profissionais devem
possuir valores e ética, e por isso a sigla se tornaria CHAVE. Citando o caso das
empresas envolvidas na Operação Lava Jato, Vasconcelos (2015, p. 1) afirma que
“profissionais íntegros que possuem CHAVE, não vacilam diante de propostas escusas.
Por mais tentadoras que sejam as quantias envolvidas, os princípios e os valores falam
sempre muito mais alto”.
Diante das abordagens apresentadas, surge a compreensão da necessidade de
identificação de quais competências são necessárias para a execução dos cargos e quais
são as competências que o colaborador possui. Sendo possível identificar os potenciais
que precisam ser preservados, aperfeiçoados e atribuídos aos colaboradores e que
favorecerão para o alcance da excelência organizacional.
3 Avaliação das Competências Desenvolvidas pelos bancos Itaú, Bradesco e
Banco do Brasil
3.1 Banco Itaú
As informações disponíveis nos relatórios do período em estudo mencionam que o Itaú
Unibanco estruturou suas ações de capacitação em três pilares (inclusão, cultura
organizacional e negócios), onde foram identificados os seguintes cursos:
a) Educação financeira: possui oobjetivo de promover a reflexão e o engajamento dos
colaboradores sobre o uso consciente do dinheiro, com uma correta utilização das
linhas de crédito. O colaborador através do aprendizado adquirido poderá além de
gerir bem seus recursos, melhorar seu atendimento aos clientes por ter conhecimento
maior relacionado aos produtos e serviços de crédito que são disponibilizados pelo
Banco;
b) Gestão de risco socioambiental: com a finalidade de disseminar a Política Setorial
de Risco Socioambiental e apresentar o fluxo do processo de análise de risco
socioambiental no processo decisório de crédito, foram abordadas as temáticas de

Governança de Investimentos, Orçamento dos Projetos, Avaliação Financeira,
Aprovação de Projetos e Princípios de Compliance;
c) Inclusão social/ diversidade: atua em prol da disseminação da diversidade,
orientando as equipes das agências para atender os clientes com deficiência, bem
como atuar em alinhamento com a Lei de Acessibilidade. Os cursos abordam
assuntos de caráter generalista, tais como: Pensando Estrategicamente, Qualidade de
Vida, Etiqueta empresarial, Gerenciamento de Projeto, Saúde Vocal, A Arte da
negociação, Feedback e Atendimento a Clientes;
d) Prevenção à lavagem de dinheiro: pretende habilitar os profissionais a identificar
indícios de atividades relacionadas a fraudes, uso das instituições em atividades
ilícitas e trata de controles internos, disponibilizando aos colaboradores um
mapeamento do conhecimento da prevenção da fraude em seguros;
e) Saúde e segurança do trabalho: visa fornecer aos colaboradores noções básicas para
atuarem em situações de emergência, prevenir acidentes no desempenho das
atividades profissionais e também disseminar conhecimento sobre os tipos de
drogas, além de preparar os colaboradores a lidarem com o dependente químico.
A exposição das nomenclaturas de cursos deve ser entendida como uma temática
geral, portanto, para cada tipo de curso citado anteriormente foram ofertados inúmeros
treinamentos, mas que não foram especificados com tanta precisão nos relatórios.
Tomando como base as finalidades da temática de cada curso apresentado, foi
possível identificar, conforme apresenta a Tabela 01, o tipo de competência que a
organização deseja atribuir aos seus colaboradores e identificar quais podem ser essas
competências.

Capacitações

CHAVE

Competências
Conhecimentos de produtos e
processos;Habilidade
denegociar, síntese, raciocínio
estratégico.

Educação Financeira

Conhecimentos
Habilidades

Gestão de Risco Sócioambiental

Conhecimentos
Ética

Conhecimentos de políticas,
normas e instrução de
gestão;Conduta ética.

Habilidades
Atitudes
Valores
Ética

Habilidade de negociar,ouvir,
motivar e desenvolver
pessoas e
raciocínioestratégico;Empatia,
disponibilidade, equilíbrio
emocional, bem estar dos
clientes;Conduta ética.

Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Conhrcimentos
Habilidades

Conhecimentos de políticas e
normas;Habilidade deatenção
a detalhes,fortalecimento de
padrões, raciocínio
estratégico.

Saúde e Segurança no Trabalho

Habilidades

Habilidade de persuasão

Inclusão Social/Diversidade

Atitudes

racional, de ouvir, de motivar
pessoas, raciocínio
analítico;Comprometimento e
responsabilidade.

Fonte: Elaboração Própria
Tabela 01 – Possíveis competências atribuídas aos colaboradores no Banco Itaú

3.2 Banco Bradesco
Conforme afirma o Banco Bradesco, a oferta de capacitação visa possibilitar o
constante desenvolvimento e aperfeiçoamento das potencialidades técnicas e
comportamentais de seus funcionários, disponibilizando mecanismos favoráveis que
lhes permitam administrar seu plano de crescimento pessoal e profissional. Para gerir o
conhecimento de seus colaboradores, o Bradesco estabeleceu as seguintes temáticas de
capacitação:
a) Educação Financeira: visa intensificar a preparação de funcionários para que
abordem o cliente com uma orientação financeira durante o atendimento, não só
para a adequada utilização do crédito, mas também para melhor escolha de
investimentos, possibilitando ofertar produtos e serviços de acordo com o perfil
e necessidades dos clientes;
b) Ética: pautado no Código de Conduta Ética Corporativo, e dado a sua relevância
a organização, o Bradesco investe em treinamentos presenciais, realiza cursos,
eventos específicos e disponibiliza meios para orientações, esclarecimento de
dúvidas e recebimento de denúncias relativas a violações aos códigos de conduta
ética, às políticas e às normas da organização para disseminação da cultura ética;
c) Prevenção e combate à corrupção: instruem com foco em políticas, normas e nos
procedimentos quanto à prevenção e o combate a qualquer ato ilícito de forma
contínua e permanente, ações que se configurarem como violações, sujeitas às
medidas disciplinares aplicáveis, independentemente do nível hierárquico, e sem
prejuízo das penalidades legais cabíveis;
d) Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro: objetiva inibir a prática dos
crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, mantendo
soluções de aprendizagem para qualificar os funcionários a identificar possíveis
fraudes. As soluções são realizadas em vários formatos, desde cartilhas, vídeos e
folders até cursos à distância e palestras presenciais;
e) Segurança da Informação: o treinamento atua de forma preventiva e corretiva no
combate às fraudes e na segurança da informação dos canais de atendimento, das
informações e do sistema, a fim de prevenir eventuais exposições críticas de
vulnerabilidades e proteger os ativos de informações da organização e dos
clientes;
A partir da análise das finalidades a que se propõe cada temática geral de
capacitação adotada, foi elaborada a Tabela 02, que indica as competências que
podem ser adquiridas pelo colaborador ao ser capacitado no Banco Bradesco.

Capacitações

CHAVE
Conhecimentos

Competências
Conhecimentos de produtos e

Habilidades
Educação Financeira

Ética

Prevenção e Combate à Corrupção

processos;Habilidade de
negociar, síntese, raciocínio
estratégico.

Conhecimentos
Atitudes
Valores
Ética

Conhecimento da postura
profissional adequada;
Comprometimento,
disciplina; Respeito; Conduta
ética..

Conhecimento
Habilidades
Atitudes
Valores

Conhecimento de normas e
procedimentos; Habilidade
de atenção a detalhes,
raciocínio estratégico e
analítico; Honestidade,
tomada de decisão e
comprometimento;
Impessoalidade.

Conhecimentos
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro Habilidades
Atitudes

Conhecimentos de políticas e
normas; Habilidade de
atenção a detalhes,
fortalecimento de padrões,
raciocínio estratégico e
analítico. Honestidade,
tomada de decisão e
comprometimento.

Conhecimentos
Habilidade
Atitudes
Ética

Conhecimentos dos
processos e tecnologias da
organização. Raciocínio
estratégico, atenção a
detalhes; Comprometimento;
Conduta ética.

Segurança da Informação

Fonte: Elaboração Própria
Tabela 02 – Possíveis competências atribuídas aos colaboradores no Banco Bradesco

3.3 Banco do Brasil
Os investimentos em treinamento e desenvolvimento de acordo com o Banco do Brasil
possuem a finalidade de propiciar vários programas educativos na área de negócios e
apoio a negócios voltados para a melhoria do desempenho profissional e para a
educação continuada.
Apesar de constar no relatório de 2013 que o Banco disponibiliza 280 cursos e 130
trilhas de aprendizagem, algumas somente para funcionários no exterior, as informações
acerca dos programas de capacitação contido nos dois relatórios do período em estudo
só especificaram as seguintes temáticas como fundamentadoras das ações de
capacitação:
a) Atendimento ao público: Capacita colaboradores através da oferta de estudos
estratégicos que visam contribuir para o atendimento especializado e o
conhecimento das necessidades dos clientes bem como para instruir quanto à
importância de clareza nas informações prestadas para facilitar os processos;

b) Gestão da Continuidade de Negócios-GCN: Possui a finalidade de garantir o
funcionamento dos serviços essenciais aos negócios, mesmo diante de crises ou
situações emergenciais. As capacitações disseminam a cultura de GCN nos níveis
executivo, gerencial e técnico, contribuindo para o fortalecimento da imagem
corporativa e da sustentabilidade dos negócios e para o cumprimento das exigências
regulatórias nos âmbitos nacional e internacional;
c) Gestão estratégica da segurança: Orientado pelo compromisso com a proteção das
informações corporativas, o BB investe no treinamento dos funcionários para adotar
as melhores práticas de gestão em segurança da informação. Visando o
fortalecimento da cultura de segurança institucional, os funcionários são instruídos
também em aspectos de prevenção e combate a lavagem de dinheiro e
financiamento ao terrorismo garantindo também o cumprimento de exigências dos
órgãos reguladores, auditorias internas e externas;
d) Trilha Bem-Estar: Visa expandir o Programa de Qualidade de vida no trabalho
através de Treinamentos em plataforma online que objetivam sensibilizar os
funcionários quanto aos aspectos de saúde ocupacional e segurança no trabalho;
e) Trilha Ética: Disponibiliza através do Portal UniBB, cursos auto instrucionais e
treinamentos para reforçar a acerca da relevância do Código de Ética e das Normas
de Conduta do Banco do Brasil na realização de negócios no ambiente de trabalho,
com um total de oito módulos. Esta temática é um pré-requisito para a inscrição em
oportunidades de ascensão profissional;
f) Trilha para ambientação: Objetiva treinar os novos funcionários do Banco do Brasil,
ambientando-os quanto às suas funções. Dentre as capacitações disponíveis nesta
trilha, o curso Gestão Financeira Pessoal traz noções básicas de finanças pessoais e a
importância de se fazer um planejamento financeiro, bem como pode contribuir para
a satisfação dos clientes através de um atendimento eficaz;
g) Trilha Sustentabilidade: Visa intensificar a capacitação de profissionais sobre
responsabilidade socioambiental para viabilizar a conciliação no atendimento aos
interesses dos seus acionistas com o desenvolvimento de negócios social e
ambientalmente sustentáveis, mediante o estabelecimento de relações eticamente
responsáveis com seus diversos públicos de interesse, interna e externamente.
Portanto, as capacitações ofertadas pelo Banco do Brasil podem ter possibilitado a
aquisição de competências que, de acordo com Boog (2006), tratam das coisas que os
colaboradores precisam saber, saber fazer e sobre como se portar. A Tabela 03 indica
quais são estas possíveis competências.

Capacitações

Atendimento ao Público

CHAVE

Conhecimentos
Habilidades
Atitudes
Valores
Ética

Competências
Conhecimento de
mecanismos de interação
humana, de normas e
procedimentos; Comunicação
interpessoal, habilidade de
negociar e motivar pessoas,
raciocínio estratégico,
persuasão racional, saber
ouvir; Iniciativa, interesse,

disponibilidade;
Comprometimento e
impessoalidade;
Equidade.Comportamento
ético.

Gestão da Continuidade de Negócios

Conhecimentos
Habilidades
Atitudes

Gestão Estratégica da Segurança

Conhecimentos
Habilidades
Valores
Ética

Trilha Bem-Estar

Conhecimentos
Atitudes

Trilha Ética

Conhecimentos
Atitudes
Ética

Trilha para ambientação

Trilha Sustentabilidade

Conhecimentos
Habilidades

Conhecimentos
Habilidades
Valores
Ética

Conhecimentos de processos,
da realidade da organização e
do mercado; Raciocínio
estratégico e orientação para
resultados; Tomada de
decisão, comprometimento;
Conhecimentos dos produtos
e processos; Raciocínio
estratégico, holístico e
analítico; Honestidade;
Conduta ética.
Conhecimentos de normas e
instruções de gestão; Interesse
e Comprometimento.
Conhecimentos de normas e
procedimentos; Interesse e
comprometimento; Conduta
ética.
Conhecimentos técnicos e
científicos da profissão e
conhecimento dos produtos e
processos; Habilidade de
negociar, orientação para
resultados.
Conhecimentos de processos
e instrumentos de gestão;
Habilidades de negociação,
orientação para resultados e
fortalecimento de padrões;
Conduta ética.

Fonte: Elaboração Própria
Tabela 03 – Possíveis competências atribuídas aos colaboradores no Banco do Brasil

4 Considerações Finais
O estudo propiciou o conhecimento sobre quais abordagens cada Banco capacitou seu
quadro funcional na busca por promover o engajamento dos seus funcionários com os
mesmos compromissos assumidos pela organização, ofertando educação que sintoniza
os interesses, objetivos e estratégias da empresa.
Foi possível verificar o potencial de cada quadro funcional, pelo fato de que estão sendo
capacitados, e como estes colaboradores podem ser identificados nesta pesquisa como
um dos possíveis responsáveis pelo desempenho destacado na revista americana de
negócios e economia Forbes.
Os Bancos demonstraram que estiveram 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 objetivo proposto para a realização desta pesquisa foi atendido na medida em que a
partir da análise dos processos de treinamento e desenvolvimento por cada Banco
identificou-se as possíveis competências que podem ter sido atribuídas aos
colaboradores através do processo de aprendizagem.
Os conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e ética que os Bancos pretenderam
atribuir aos colaboradores foram identificados através da análise de quais assuntos cada
organização em estudo abordou em suas capacitações.
As competências que foram identificadas se propõem a habilitar os colaboradores a
oferecer soluções em produtos e serviços de crédito, tipos de investimentos, orientações
de microcrédito e sobre o uso consciente do dinheiro, informações sobre cobranças de
taxas, dentre outras soluções que se adéquam à necessidade de cada cliente, podendo
garantir o funcionamento dos serviços essenciais aos negócios.
Objetiva, ainda, firmar o compromisso dos funcionários com a gestão da segurança,
tornando-os aptos a combater fraudes no sistema, nos canais de atendimento, proteger
os ativos de informações da organização e dos clientes, e prevenir e combater a prática
de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Habilita-os a conciliar o atendimento aos interesses dos seus acionistas com o
desenvolvimento de negócios social e ambientalmente sustentáveis através de
relacionamentos éticos.
As competências especificadas podem propiciar um alinhamento às demandas de
mercado, possibilitando que os funcionários tenham a capacidade necessária para
atuarem no atendimento aos interesses dos stakeholders dos Bancos. Com um processo
de capacitação eficaz, em que se preserva, aperfeiçoa ou atribui estas competências aos
treinandos é possível garantir não só a sobrevivência dos negócios, mas a continuidade
de uma atuação de qualidade.
As competências identificadas nos Bancos assemelharam-se, o que pode ser
compreendido pelo fato de atuarem no mesmo segmento de mercado ou por
identificarem as mesmas necessidades de capacitação.
Todavia, é importante salientar que as competências aqui mencionadas são as que as
organizações pretenderam atribuir ou que os seus colaboradores podem ter se
apropriado com as capacitações ofertadas. Bem como, a partir das finalidades a que se
propõem os programas de T&D dos Bancos, foi exposto como a capacitação destes
colaboradores pode ter contribuído para o desempenho que estas organizações
alcançaram.
Nesse sentido, entende-se como necessária a elaboração de uma nova pesquisa que
busque testificar a efetividade dos programas de capacitação dos Bancos no que diz
respeito à aquisição destas competências por parte dos colaboradores ou mesmo pode-se
elaborar uma pesquisa de percepção para os funcionários dos três Bancos quanto à
efetividade na aquisição das competências propostas pelos programas.
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