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Resumo 

 

 Este relatório tem o objetivo de mostrar para o Banco do Brasil a necessidade de 

incentivar a qualificação de seus funcionários, para que sejam capazes de desenvolver 

vantagens competitivas e sustentáveis para a organização. Essa vantagem pode ser alcançada 

por meio de qualificação dos funcionários de uma organização. O Banco do Brasil, apesar de 

ser um ente da Administração Indireta Federal, também compete em igualdade com os bancos 

privados. Desta forma, os seus funcionários, além de prestarem diversos serviços públicos, 

também desenvolvem atividades em competição aos bancos privados. O plano de ação 

proposto procura delinear as etapas que devem ser seguidas para que se possa alcançar uma 

melhoria na qualificação dos funcionários e consequentemente na prestação de seus serviços à 

população. 
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1 - Introdução 
 

A inclusão do princípio da eficiência na Constituição Federal, pela Emenda 

Constitucional nº 19/1998, ao lado da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

leva a reflexão do que significa ser eficiente na administração pública e de que forma será 

exigida de seus colaboradores.  
A eficiência vista pela ótica da qualificação, requer um constante aprimoramento 

técnico profissional dos trabalhadores, a fim de prover uma prestação dos serviços públicos 

mais qualificados.  

O método de pesquisa para este trabalho se baseou na Dissertação de Mestrado em 

Administração de (IZUMI, 1997), no dia a dia do trabalho e nos diferentes fóruns promovidos 

pela Universidade Corporativa do Banco do Brasil (UNIBB). Passados vinte anos da 

publicação da Dissertação, busca-se mostrar como está a relação do trabalhador bancário com 

a qualificação, cada vez mais necessária, devido as constantes modificações no sistema 

bancário, como foco no Banco do Brasil. 

Pretende-se, através deste trabalho, analisar as relações entre a qualificação dos 

funcionários do Banco do Brasil e os estímulos necessários para que se mantenham em 

constante aprimoramento. Um dos obstáculos à qualificação é a resistência às modificações 

nos padrões e nos métodos de trabalho. Dessa forma, procura-se questionar se o processo de 

incentivo à qualificação tem produzido resultados satisfatórios para a organização, ou seja, se 

os investimentos em qualificação estão retornando em melhores serviços para os clientes e 

consequentemente maiores retornos para a instituição. 
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Observam-se problemas de procedimentos que seriam evitados se o funcionário 

tivesse a qualificação necessária para desempenhar tal função. Hoje não existe nas agências 

funcionários especialistas em um determinado produto, seguros, previdência, investimentos, 

mais sim funcionários generalistas, que poderiam contar com o apoio dos especialistas. 

No Banco do Brasil, existem instruções normativas detalhando os procedimentos de 

todos os produtos e serviços, há cursos de qualificação autoinstrucionais online e presenciais. 

Apesar de o Banco proporcionar uma grande quantidade de ferramentas de qualificação, 

verifica-se que ele não disponibiliza um tempo específico para a qualificação durante a 

jornada de trabalho isso impossibilita o acesso a diversos cursos que só podem ser acessados 

por meio dos computadores corporativos. Essa falta de tempo para a qualificação, durante a 

jornada de trabalho, acarreta um grande desinteresse do funcionário em buscar a qualificação 

necessária para uma boa prestação de serviços para a sociedade. O que então seria necessário 

para incentivar esse funcionário a buscar sua qualificação constante? De acordo com a Escola 

de Relações Humanas, que foi a primeira escola a se preocupar mais sistematicamente com os 

aspectos humanos da organização, até então negligenciados. Ela foi a primeira a dar ênfase à 

satisfação do empregado, a se preocupar de questões efetivas e pessoais, e a falar de 

crescimento pessoal e motivação. Desde então, os pesquisadores da administração e as 

grandes organizações têm realizado estudos e procurado desenvolver técnicas, a fim de fazer 

com que interesses pessoais dos homens coincidam ou sejam compatíveis com os interesses 

das organizações (GOULART, 2002). Pode se depreender dos ensinamentos dessa escola, que 

não só o funcionário ganharia com a disponibilização de um tempo de estudo durante a 

jornada de trabalho, como também a instituição, que teria um quadro funcional muito mais 

qualificado. Isso geraria um retorno pessoal para os funcionários que almejam melhores 

posições na empresa, como também, melhores resultados, devido à compatibilização dos 

interesses dos funcionários e da organização.  
 

2 - Apresentação do Caso 

  

De acordo com o Livro História do Banco do Brasil (2010), o Banco do Brasil (BB) 

foi criado por meio do alvará do Príncipe Regente D. João, futuro D. João VI, expedido no 

Rio de Janeiro, em 12 de outubro de 1808. Foi constituído na forma de uma pessoa jurídica de 

direito privado integrante da administração pública indireta, exploradora de atividades 

econômicas. O BB é uma sociedade de economia mista de capital aberto tendo suas ações 

negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Sua composição acionária está dividida da 

seguinte forma: 54% das ações são da União, que é sua controladora, 20% de capital 

estrangeiro, 22% de acionistas brasileiros, 4% estão em tesouraria.  
Ele tem presença em todo o território nacional e com agências e escritórios no 

exterior. No Brasil são mais de quatro mil agências e mais de 40 mil caixas eletrônicos e no 

exterior conta com cinquenta pontos de atendimento.  

A seleção de seus funcionários, por determinação da Constituição Federal (CF) em seu 

artigo 37, diz que a administração pública indireta selecionará os seus funcionários mediante 

concurso público. Os funcionários do BB são empregados públicos regidos pelo regime 

celetista (CLT). 
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A pesquisa será desenvolvida em torno da qualificação necessária dos funcionários do 

BB tendo como objetivo a prestação de serviços de qualidade a sociedade, procurando trazer 

soluções para a falta de interesse dos funcionários em buscar a qualificação.  

Há diversas ferramentas de qualificação, como a Universidade Corporativa do Banco 

do Brasil (UNIBB), que proporciona diversos cursos de qualificação online. O Banco também 

realiza processos seletivos para bolsas de graduação, mestrado e doutorado. Essa falta de 

interesse dos funcionários acarreta problemas na condução das atividades do dia a dia.  

Algumas falhas são observadas por falta de conhecimento ou displicência nos 

procedimentos adotados. Exemplo disso é a falta de digitalização de documentos, 

arquivamento de contratos, falta de continuidade dos procedimentos que necessitam de um 

acompanhamento, dentre outros. Essas falhas demonstram a necessidade de aprimoramento 

dos treinamentos, que existem, mas são negligenciados por uma parte dos funcionários.  Desta 

forma, vários problemas decorrentes de falhas no atendimento terminam em demandas 

judiciais, trazendo prejuízos financeiros e de imagem para a instituição financeira.   

 

3 - Revisão de Literatura 

3.1 - Administração de qualidade 

 É de interesse de todos que a gestão pública possa melhorar a qualidade dos serviços 

prestados à sociedade. Muitos veem na gestão privada um modelo a ser seguido pela 

administração pública. Contudo, deve-se levar em consideração que nas organizações 

privadas o objetivo final é o lucro e nas organizações públicas, o bem-estar da sociedade. 

A modernização da administração pública, em sentido amplo deve buscar de forma 

permanente a estruturação de um modelo de gestão que possa alcançar diversos objetivos, 

como por exemplo: melhorar a qualidade da oferta de serviços à população, aperfeiçoar o 

sistema de controle social da administração pública, elevar a transparência, combater a 

corrupção, promover a valorização do servidor público (MATIAS-PEREIRA, 2012, p. 67). 

A discussão a respeito da qualificação do bancário deve ser orientada a partir da 

análise de sua relação com a estrutura socioeconômico capitalista (IZUMI, 1997, p. 10). Duas 

formulações teóricas tiveram fundamental influência na produção e disseminação da noção de 

“educação do trabalhador”: a teoria do capital humano, a qual postula a garantia do retorno 

sobre o investimento em educação e treinamento, em sua perspectiva economicista e a tese da 

educação permanente que pudesse acompanhar as constantes mudanças das demandas do 

trabalho (IZUMI, 1997). 

As mudanças no mercado de trabalho, a incorporação de novas tecnologias deveriam 

ser fatores suficientes para motivar os trabalhadores a se manterem em permanente 

aprendizado, mas não é o que acontece. Para Piaget (1973), as etapas do aprendizado se 

constituem num constante processo de adaptação do homem ao mundo, quando há sua 

adaptação às exigências do mundo, a pessoa se desenvolve e se conhece. Esta adaptação 

ocorre como resultado do processo que tenta equilibrar a percepção que o sujeito tem da 

realidade com os seus próprios conhecimentos. 

Os autores citados (IZUMI, 1997; PIAGET, 1973) são claros a respeito da necessidade 

do trabalhador se colocar disposto a buscar a qualificação, à medida que, novos processos são 

implementados. No setor bancário que é o objeto deste estudo, mais especificamente no 

Banco do Brasil, diversas são as mudanças implementadas para que a empresa possa 
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continuar atuando de forma sustentável, relevante para os seus clientes, competitiva e rentável 

para os seus acionistas. Para que essa estratégia tenha sucesso, os funcionários devem estar 

comprometidos em buscar a sua qualificação, para acompanhar as mudanças decorrentes da 

modernização dos processos bancários. 
Neste sentido, a noção de qualificação representa uma base para se pensar e construir a 

transmissão dos conhecimentos profissionais. Observa-se que são diversas as transformações 

que estão ocorrendo na cultura organizacional. Isso requer uma qualificação adequada da mão 

de obra, e, para isso, se faz necessário uma educação permanente como forma de acompanhar 

as inovações, a fim de que o profissional não se veja superado pelas demais ferramentas 

tecnológicas. 

 

3.2 - O contexto da Universidade Corporativa 

 

 As Universidades Corporativas (UCs) são as antigas áreas de treinamento das 

organizações, a partir da disseminação do uso desta nomenclatura, alcançaram projeção de 

braço estratégico da organização (INOCENTE, 2006, p. 25). Dessa forma, as UCs além de 

congregarem todo o treinamento realizado na empresa, tornaram-se responsáveis pelo 

planejamento de treinamentos alinhados estrategicamente aos objetivos da organização. 

Segundo Ricardo (2007. p. 14), a primeira organização a implantar um modelo de 

“universidade” dentro de suas dependências foi a General Motors em 1920, quando 

incorporou uma escola noturna para a indústria automobilística. No Brasil, elas sugiram em 

meados dos anos 90, com as empresas Vale do Rio Doce, Petrobrás e Embraer. 

 A área de educação do Banco do Brasil existe, institucionalmente, há mais de 50 anos. 

Em 1965, foi criado o Departamento de Seleção e Desenvolvimento de Pessoal, com o 

objetivo de inovar em cursos e programas educacionais. A Universidade Corporativa do 

Banco do Brasil (UniBB) foi inaugurada em 11 de julho de 2002, dando continuidade a 

estruturando as ações educacionais, como recurso estratégico para o posicionamento do 

Banco na indústria financeira. Em 2017 foi eleita a melhor Universidade Corporativa do 

mundo na categoria Inovação, segundo o Global CCU Awards. A UniBB oferece cursos 

presenciais; cursos e conteúdos online em diversos formatos; bolsas de graduação, pós-

graduação e idiomas; certificação de conhecimentos, uma biblioteca virtual e física onde os 

funcionários podem solicitar livros que são entregues em qualquer agência do Brasil.  

A UNIBB procura desenvolver competências profissionais, por meio da 

sistematização de ações educacionais, que contribuem para a melhoria do desempenho 

organizacional e para o fortalecimento da imagem do Banco. A Proposta Político-Pedagógica 

para a atuação em gestão de pessoas foi lançada em 2008, e tem a finalidade de orientar a 

formação e o desenvolvimento dos funcionários. Para isso, aponta os eixos condutores do 

processo de educação permanente no âmbito organizacional e orienta também os processos de 

identificação e seleção de profissionais e de avaliação de desempenho numa perspectiva de 

desenvolvimento das pessoas. A UNIBB não é apenas uma ferramenta para os seus 

funcionários, mas também para os seus familiares e também disponibiliza cursos para toda a 

comunidade. 

Para Lucena (2013), o tema educação constitui uma base fundamental. No entanto, 

manifesta-se como ponto de estrangulamento dramático, difícil de ser equacionado e 

administrado do ponto de vista das expectativas empresariais. 



 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

 

5 
 

Muitos trabalhadores impõem resistências às mudanças, questões simples como a 

atualização e a adaptação a uma nova tecnologia ou até mesmo uma troca em sua estação de 

trabalho. O desenvolvimento de novas habilidades para um melhor desempenho das 

atividades do dia a dia passou a ser uma exigência do trabalho. Um dos problemas mais 

discutidos atualmente, mesmo nos países desenvolvidos, está relacionado com a defasagem 

entre o avanço tecnológico e a competência da mão de obra para operar essa tecnologia 

(LUCENA, 2013).  

Para Tomasi (2004), a qualificação define-se pelo saber e pelo saber-fazer adquiridos 

no trabalho e na aprendizagem sistemática. Ela se encontra no trabalhador e se constrói com 

base no posto de trabalho. Melhor, o tipo de intervenção definido pelo posto de trabalho 

definirá a qualificação. Mas, se há uma relação entre o tipo de intervenção exigida pelo posto 

e as exigências da qualificação, esta é do trabalhador ou do posto de trabalho? A questão, 

aparentemente simples, divide trabalhadores e patrões e mobiliza, ainda hoje, a sociedade do 

trabalho. 

De certa forma, a questão da educação corporativa é um assunto vinculado à gestão de 

pessoas em seus diversos níveis, tanto organizacionais quanto individuais. As referências 

conceituais oferecidas pela relação entre gestão por competências e educação corporativa, por 

exemplo, tornam-se relevantes, uma vez que a dinâmica de sua implantação está articulada 

com a competitividade entre organizações. Isto provoca a necessidade de estratégias voltadas 

para o alcance dos objetivos organizacionais, assim como para o desenvolvimento das pessoas 

nas organizações, sua valorização e retenção (AMORIM, 2015). 

Eboli (2004) mostra ainda a educação corporativa como ferramenta estratégica das 

instituições financeiras. A autora aponta que os bancos são importantes pela sua abrangência 

nacional e estruturação de sólidas parcerias para implantação e operacionalização de seus 

projetos de educação corporativa. 

 

3.3 - Aprendizagem individual 

 

 As mudanças ocorridas no mercado de trabalho, seja pela incorporação de novas 

tecnologias ou mesmo pelo surgimento de novas atividades, faz com que o trabalhador tenha 

que buscar sua constante qualificação. Esses podem ser considerados alguns fatores que 

motivam o adulto a aprender. 

 Cada vez mais as capacidades ou competências humanas são valorizadas. As empresas 

bem-sucedidas têm sido aquelas com funcionários que conseguem lidar com problemas por 

iniciativa própria, que adquirem, elaboram e articulam novas informações (TEIXEIRA, 2010, 

p. 102). Nesta visão de aprendizagem, o trabalhador é visto como protagonista de seu 

desenvolvimento profissional. 

 Dessa forma, o aprendizado para Piaget (1973) pode ser considerado um processo 

constante de adaptação à realidade que gera novos conhecimentos e novas formas de 

interpretação da realidade. 

 Na visão da teoria humanista de Rogers (1975), a educação visa desenvolver nos 

alunos o senso de iniciativa, a consciência de suas capacidades em assumir responsabilidades, 

realizar escolhas, adaptarem-se a mudanças, agirem de forma criativa e de realizarem trabalho 

cooperativo. Para este autor, o foco da aprendizagem está no desenvolvimento da capacidade 
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do estudante em se relacionar com a mudança, estando ele responsável pelo seu processo de 

aprendizagem. 

 Neste contexto, a UniBB torna-se uma excelente ferramenta de desenvolvimento 

individual do funcionário, uma vez que ela possibilita que ele seja o protagonista do seu 

desenvolvimento. As suas diversas trilhas do conhecimento possibilitam que o funcionário 

direcione os seus estudos para a área de seu interesse ou necessidade de aprendizagem. 

 Para Bruner (1997), a discussão do desenvolvimento contínuo, por meio de programas 

de treinamento, deve identificar práticas pedagógicas que tenham alcançado maiores índices 

de sucesso. Tais práticas devem facilitar a aprendizagem, entendida como o processo de 

captação de relações entre os fatos de aquisição de novas informações e de sua transformação 

e transferência para novas situações do ambiente organizacional. 

 Diante disso, quando o funcionário aprende, ele transfere à empresa seus 

conhecimentos, tornando-a um repertório dinâmico de novos saberes com maior capacidade 

de gerar conteúdos de aprendizagem aos demais colaboradores. 

  

4. Plano de Ação. 

 

 A qualificação na prestação dos serviços públicos deve começar pelas pessoas que 

nela trabalham. A necessidade de qualificação deve ser mostrada aos colaboradores, com o 

intuito de fazê-los buscar a qualificação. Os administradores devem incentivar a capacidade 

das pessoas em aprender novas habilidades, obter novos conhecimentos e a modificar atitudes 

e comportamentos. Desta forma, busca-se a ampliação da competência profissional de cada 

colaborador. 

 Uma forma de alcançar esta qualificação é por meio de treinamentos ele faz parte do 

desenvolvimento das pessoas e é um programa de longo prazo para prover o crescimento 

profissional das pessoas por meio de condições externas capazes de realizar gradativamente as 

potencialidades humanas. O treinamento pode envolver quatro tipos de mudanças de 

comportamento: transmissão de informações, desenvolvimento de habilidades, 

desenvolvimento ou modificação de atitudes e desenvolvimento de conceitos. 

 Promover a qualificação é uma responsabilidade gerencial estes são incumbidos por 

prover as condições adequadas a sua equipe, para que tenham condições de buscar 

treinamentos que desenvolvam as suas habilidades. 

 

 Para Chiavenato (2006), o treinamento é um processo cíclico composto de quatro 

etapas: 

 

1. Levantamento das necessidades de treinamento; 
 

É a etapa do diagnóstico das necessidades e carências de treinamento. Constitui o 

diagnóstico preliminar dos problemas que devem ser removidos por meio do treinamento. 

 

2. Programação do treinamento para atender às necessidades; 

 

Nesta etapa é feita a escolha e a prescrição dos meios de tratamento para sanar as 

necessidades e carências indicadas ou percebidas.  
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3. Implementação e execução do treinamento; e 

 

Refere-se à aplicação da terapêutica planejada. Em outras palavras, significa a 

execução da programação do treinamento nas pessoas ou nas áreas que apresentam sinais de 

necessidade de treinamento. 

 

4. Avaliação dos resultados do treinamento. 

 

É a etapa final do processo e serve para verificar se os sintomas desapareceram ou se 

ainda persistem. Ou seja, se a aplicação das etapas anteriores foi bem sucedida ou se algumas 

delas falharam. 

 

Para conseguir que todos os funcionários do Banco do Brasil busque a qualificação, 

eles devem ser estimulados a perseguirem este aprimoramento. Para isso, não basta uma 

expectativa de promoção, mas sim, um benefício imediato, qual seja, que a partir de certo 

nível de especialização e treinamento possam ter uma gratificação. Este benefício poderia ser 

uma gratificação para diferentes níveis de cursos, como Pós-Graduação, Mestrado, 

Doutorado, Certificações bancárias e treinamentos que são realizados por meio da 

Universidade Corporativa do Banco do Brasil (UNIBB). Esse estimula tem por objetivo não 

só melhorar os serviços prestados a população, mas também, os resultados financeiros do BB.  

 O desenvolvimento dessas medidas devem ser iniciadas pela direção do banco e 

implementadas por cada administrador das diversas áreas do banco. Estes tem a incumbência 

de fazer com que os seus subordinados tenham pleno conhecimento dos requisitos para o 

alcance da gratificação e os objetivos a serem alcançados. Eles também devem administrar o 

tempo de sua equipe, a fim de, possibilitar que todos possam ter tempo suficiente para 

treinamento durante a sua jornada de trabalho. 

A ação de treinamento poderá ser desenvolvida por meio da Universidade Corporativa 

no portal UNIBB em qualquer computador com acesso a internet. Bolsas de Graduação, Pós-

Graduação, Mestrado e Doutorado devem ser oferecidos a todos os funcionários que 

preencham os requisitos de escolaridade para tais bolsas. As Certificações bancárias como, 

CPA20, CEA, CGA, CFP e CFA devem ser reembolsadas a todos os funcionários 

independentemente de serem público alvo, uma vez que, com estas certificações estarão 

desenvolvendo as suas atividades com um maior grau de excelência. 

O custo dessas ações será compensado com uma maior produtividade dos 

funcionários, já que, os processos serão conduzidos de forma mais assertiva. Desta forma, 

com funcionários mais qualificados e motivados os serviços prestados a população 

melhorarão, os resultados financeiros da instituição serão impactados positivamente, 

compensando com isso, o investimento como o benefício de gratificação por qualificação. 

Observa-se que os treinamentos contribuem de forma relevante com o desempenho da 

instituição, contudo, não é o único fator responsável por isso. 
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Quadro 1 – Implementação do Treinamento 

 

1. O que deve ser ensinado 
1. Conteúdo do 

treinamento 

1. As demandas específicas de 

cada área de atuação do BB 

2. Quem deve aprender 2. Treinando ou aprendizes 2. Todos os funcionários 

3. Como deve ser ensinado 
3. Métodos e recursos 

institucionais 

3. Palestras, Aulas na 

plataforma da UNIBB, 

materiais explicativos 

4. Quem deve ensinar 4. Treinador ou instrutor 
4. Funcionários Especialistas 

no assunto, Gestores, Gerentes 

5. Onde deve ser ensinado 5. Local de treinamento 
5. No local de trabalho, Gepes, 

UNIBB, Simpósios 

6. Quando deve ser ensinado 6. Época ou periodicidade 6. Diariamente 

Fonte: As bases da programação do treinamento, segundo Chiavenato. 

 

Quadro 2 – Plano de Ação 

 

O que fazer Onde  Por que Quando Quem Como 

Planejamento 

de 

capacitação 

Agências 
Gestão do 

Tempo 
Mensalmente 

Todos os 

funcionários 

E-mails ao 

Gestor 

Treinamento Agências Atualização 

Sempre que 

houver 

mudanças 

Gerente do 

setor 
Presencial 

Cursos de 

capacitação 
Gepes 

Educação 

continuada 
Semestralmente 

Todos os 

funcionários 
Presencial 

Cursos 

diversos 
UniBB 

Aprimoramento 

Pessoal 
Diariamente 

Todos os 

funcionários 
Online 

Certificação 

bancária 

Institutos 

responsáveis 
Especialização Anualmente 

Todos os 

funcionários 

Exame 

Presencial 

Palestras 
Eventos 

corporativos 

Aprimoramento 

profissional 
Semestralmente 

Gerentes 

Gerais 
Presencial 

Cursos sobre 

produtos 

bancários 

Gepes 
Formação de 

Especialistas 
Semestralmente Gerentes Presencial 

Fonte: O autor 

 

5. Conclusão 

 

A dinâmica da atividade bancária ainda tem nas pessoas uma fonte significativa de 

vantagem comparativa e isto afeta a rotina organizacional e o conteúdo de suas tarefas. Tal 

circunstância exige um volume expressivo de recursos em torno das práticas e políticas de 

gestão de pessoas, destacando-se as iniciativas de educação corporativa que alinham a 

estratégia do BB e delineiam sua atuação no mercado. A institucionalização dos processos de 
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certificação dos funcionários torna-se um fenômeno que passa a ser incorporado nos seus 

parâmetros de qualificação. 

Este relatório tem por objetivo contribuir com o desenvolvimento de programas de 

incentivo a qualificação. Os funcionários devem ser estimulados a buscar a qualificação por 

meio da UNIBB, não só no ambiente de trabalho, mais também, por meios próprios, 

smartphone, computadores pessoais, dentre outros. Observou-se no decorrer das pesquisas 

que ainda há falhas no desenvolvimento das qualificações dos funcionários. Muitos ainda não 

veem como vantagem reservar um tempo em seus lares para se qualificar por meio da 

UNIBB, que pode ser acessada por qualquer dispositivo com acesso a internet. 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, verificou-se que alguns pontos 

inicialmente apontados como fraquezas da instituição começaram a terem soluções muito 

importantes. Foi criado um programa de incentivo a qualificação (Game Desenvolver), onde 

os participantes com um melhor desempenho nos cursos propostos seriam classificados como 

prioritários em processos seletivos no BB. Esse programa vem apresentando grande sucesso 

entre os envolvidos no processo de ascensão. 

Com relação ao problema apontado pela falta de funcionários especialistas nas 

agências, o Banco criou uma Gerencia de Investimentos com o objetivo de assessorar os 

gerentes de contas na alocação dos recursos de seus clientes. Essa Gerencia trouxe para os 

clientes a possibilidade de poderem ter a sua disposição um funcionário especialista em 

investimentos para orientá-los em seus investimentos financeiros. 

Observa-se que ainda há muito a se fazer para conseguir conscientizar e estimular os 

funcionários a se manterem em constante aprimoramento, contudo, a partir do Game 

Desenvolver, muitos viram nessa iniciativa uma grande oportunidade de mostrar as suas 

qualificações e com isso, serem aproveitados em programas de ascensão na carreira. 

A Universidade Corporativa do Banco do Brasil (UNIBB) poderia considerar as 

seguintes recomendações como meio de ter um número cada vez maior de funcionários 

acessando os seus treinamentos: 

Primeiramente seria interessante uma política de marketing, na qual diariamente um 

curso seria apresentado na agência de notícias como meio de desenvolver uma necessidade 

apresentada naquele momento. 

Após esta medida, seria interessante obter indicadores de quantos funcionários 

concluíram o curso indicado a partir da indicação e o desempenho alcançado no cumprimento 

da necessidade apresentada. 

Para futuras pesquisas são recomendados estudos sobre a transferência de 

conhecimento para novas gerações. No decorrer deste estudo, notou-se que ainda há uma 

grande dificuldade da Instituição em conseguir transferir o conhecimento dos funcionários 

que estão se aposentando e que podem contribuir com as novas gerações. Essa transição deve 

ser muito bem estudada, a fim de possibilitar a continuidade do desenvolvimento do Banco do 

Brasil e sua perenidade. 
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