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RESUMO

Este trabalho discute a questao da integragao entre estrategias 

organizacionais e politicas de “Treinamento e Desenvolvimento”. Para analisar este 

tema foi realizado o estudo desta relagao no Banco do Brasil, abrangendo o periodo 

da promulgagao da Lei 4.595, de 31.12.64, Lei da Reforma Bancaria, ate o inicio 

dos anos noventa, fase marcada pelo acirramento da competigao no ambiente de 

negocios no qual o Banco esta inserido.

O estudo parte da analise da influencia de fatos ocorridos no ambiente 

externo, que acarretam implicagoes para as praticas da Empresa, tomando por 

pressuposto que as transformagoes no ambiente externo geram mudangas, tanto 

nas estrategias organizacionais, quanto nas politicas de “T&D” do Banco do Brasil.

Todo esse processo de analise, se por um lado leva a compreensao 

das dificuldades atuais desta integragao entre estrategias do negocio e agoes de 

“treinamento e desenvolvimento" sobre as pessoas, por outro, contribuiu para a 

definigao de um papel estrategico a ser exercido pelas areas de “T&D”. Nesta 

perspectiva, “T&D” assume boa parte da responsabilidade pela efetiva 

transformagao das organizagoes em face das exigencies e alteragoes das relagoes 

de mercado.

Entre as principals decorrencias das transformagoes na estrutura 

produtiva, destaca-se o surgimento de competencies valorizadoras do trabalho 

humane na organizagao. As atribuigoes ora demandadas apresentam-se em forma e 

conteudo diversos das solicitadas pelo trabalho dentro do modelo taylorista/fordista, 

pois requerem a realizagao de atividades nas quais fatores como responsabilidade, 

autonomia, criatividade e inovagao fagam parte das agoes cotidianas dos 

empregados.

Para entendimento da questao sao identificados os diversos enfoques 

da formulagao das estrategias organizacionais e das praticas de treinamento dentro 

das organizagoes ao longo do tempo, bem como a configuragao de uma nova 

estrutura produtiva, caracterizada pela necessidade de maior integragao e 

flexibilidade das agoes organizacionais.
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ABSTRACT

The study was based on the analysis of the influence of business 
environment facts interfering on the achievements of the Company, considering that 
these changes not only alter the strategies of the “Banco do Brasil” but also its 
training policies.

To analyze all these topics not only brings up in the knowledge some 
difficulties that we have been facing today to integrate business strategies and 
training action, but also helps to state a strategic role to be played by the training 
program department. That is to say that training program takes an important part of 
the responsibility for the effective alteration of the companies facing the 
requirements and changes of the new business relations.

This essay analyses the close relationship between the strategies and 
the training policies of a company. To turn it possible the “Banco do Brasil" Company 
was focused during a period starting up in 12.31.64 when the Act 4.595,” Lei da 
Reforma Bancaria” (Bank Rearrangement Act) took place, and concluding in the first 
years of 1990, when the competition in the business environment in which the bank 
has been involved was remarkably increasing.

The emerging of the labor which encourages new capabilities in the 
company has been pointed among the main consequences of the change in the 
productive structure. The skills that are requested today differ in many ways and 
contents from the Taylorist/Fordist model of labor. Nowadays it demands activity 
achievements in which responsibility, autonomy, creativity and innovation are part of 
the daily attitudes of the employees.

To reach this aim, several topics of the formulation in the strategies and 
the practical use of training were identified as well as the configuration of a new 
productive structure characterized by a better combination and flexibility of these 
organizing attitudes.
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INTRODUQAO

1.1 - Apresentagao

■

O final da decada de 80 revela os paises da America Latina buscando 

um posicionamento competitive perante as demais nagoes do globo, apos diversos 

anos com taxas reduzidas de crescimento. O Brasil, por exemplo, no periodo de 

1986-89, apresentou taxa media anual de crescimento do PIB na ordem de 2,3%, 

segundo Anuario Estatistico do Brasil, IBGE (1991). Em 1989, o PIB per capita 

encontrava-se no mesmo nivel de 1980, caindo posteriormente quase 10% ate 1992 

(Canuto, 1994:159). Enquanto isso, no periodo 1985/1989, o PIB coreano crescia a 

taxas anuais superiores a 11% ao ano (idem.111 )•

Alem disso, houve uma ampliagao das relagoes comerciais entre os 

paises, dentre outras razoes, propiciada pela integragao via blocos econdmicos 

(Nafta, Mercosul etc.) e pela redugao dos controles, normas e tarifas comerciais.

No que tange a intensificagao dos fluxos financeiros, a efetiva 

liberalizagao dos mercados, com livre transito e acesso de recursos entre mercados 

internacionais e nacionais, revela uma outra etapa do process© que se 

convencionou chamar de globalizagao.

As decorrencias do fendmeno foram analisadas pelo President© 

brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, em discurso pronunciado na India e 

publicado na Folha de S.Paulo (28/1/96:1-8), como a crescent© uniformidade do

Com este cenario, agravado por elevadas taxas inflacionarias, os 

Govemos latino-americanos procuraram alternativas comuns para saida da crise, 

com alguma variagao de enfase em uma ou outra iniciativa. Em geral, porem, 

obedeceram ao mesmo receituario, dirigindo-se a uma maior abertura comercial, 

com redugao da aliquota de importagao, a presenga menos reguladora do Estado 

na economia, incluindo o impulso a programas de privatizagao, a reforma e 

desregulamentagao do sistema financeiro e a flexibilizagao do mercado de trabalho 

(Ruas,1994:97).
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Nesse ambiente, a gestao organizacional tornou-se mais complexa, a 

medida que o desenvolvimento economico, baseado em fontes tradicionais de 

vantagens competitivas dos paises do Terceiro Mundo, como abundancia de mao 

de obra e de materia prima, da lugar a qualidade dos recursos humanos para 

lidarem com a ciencia e a tecnologia aplicadas na produgao.

Apoiadas pelo desenvolvimento tecnologico e uma maior valorizagao 

da informagao e do conhecimento, empresas, principalmente de setores altamente 

competitivos, procuraram reestruturar seu processo produtivo, resultando maior 

integragao, de produgao e de informagao, e flexibilidade, de adaptagao de um 

sistema a outro.

Se por um lado, a maior interdependencia economica pode atrair 

investimentos de capital extern© no mercado brasileiro, desde que protegido por 

surtos especulativos; por outro, implica as empresas estabelecerem novos padroes 

de produtividade para posicionarem-se frente a concorrencia externa e para 

aproveitarem-se das oportunidades proporcionadas pela globalizagao, 

particularmente quanto a ampliagao dos negocios.

arcabougo institucional e dispositivos legais dos paises, a firn de permitir a 

globalizagao da produgao, alem da financeira, de modo que nao venham a 

prevalecer, em qualquer pais, “vantagens artificials”. Ha os exemplos das 

tendencias de constituigao de padroes internacionais de direito de propriedade 

intelectual e de regras de investimento.

Ocorre na reorganizagao do processo de trabalho uma das 

transformagoes mais significativas dentro desse contexto: a revisao da nogao de 

tarefa e posto de trabalho. O modelo taylorista/fordista de organizagao do trabalho e 

gestao das empresas, depois de oitenta anos de ubsoluto reinado, sofreu abalos na 

confianga desfrutada junto a parcela dos gestores das organizagoes. O trabalhador 

multiqualificado, que se distingue do trabalhador multifuncional por desenvolver e 

incorporar diferentes habilidades e repertories profissionais ao inves de saber 

operar mais de uma maquina com caracteristicas semelhantes (Salerno, 1994:59), 

passa a ocupar um papel central no processo produtivo.
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As empresas estao reestruturando-se para facilitar o fluxo de informagoes, 
conhecimentos e novos empreendimentos. As organizagoes de servigos 
financeiros mais bem-sucedidas institucionalizarao uma filosofia empresarial 
flexivel, atraves da remogao da hierarquia ou da piramide gerencial que 
impede o fluxo de informagoes e tomada de decisoes; reestruturagao dos 
negocios em unidades organizacionais menores que facilitem o fluxo de 
informagoes; e desenvolverao sistemas de incentive para disseminagao das 
informagoes (redes).

Alguns bancos desde a metade dos anos 80 vem diminuindo de 

tamanho, em paralelo ao investimento tecnologico. A participagao dos bancos no 

Produto Interne Bruto (PIB) nacional, nos anos 80, cresceu de 8% para 20% 

(Eboli, 1996:67), justamente num periodo marcado por dificuldades na produgao 

industrial e altas taxas de inflagao internas. Uma face social dramatica do processo 

de adaptagao mostra-se quanto ao contingente de pessoal. Em 1985, os bancos

O setor financeiro mostra-se como um dos segmentos da economia 

que mais de perto vem sentindo os efeitos do processo de globalizagao das 

atividades. Pode-se afirmar a existencia de um sistema financeiro mundial 

(Jinkings,1995:19) originado da internacionalizagao dos mercados financeiros e da 

crescente integragao dos nacionais, estimulados pela maior concorrencia e 

generalizagao de inovagoes tecnologicas e de servigos. O professor de Economia 

da Unicamp, Luciano Coutinho (Folha de S.Paulo, 4/8/96:2-7), assinala a 

globalizagao financeira como o maior estagio da internacionalizagao da economia, 

em razao da formagao de um gigantesco mercado mundial de riqueza mobiliaria, 

tendo saltado de USS 7 bilhoes, em 1983, para USS 35 trilhoes em 1995.

A tendencia de segmentagao e investimento tecnologico no sistema 

financeiro tambem e relatada na edigao da revista Exame (5/6/96:141), com 

implicagoes na estruturagao interna dos bancos:

Nesse contexto, para Crawford (1994:140), o future da atividade 

financeira esta relacionado a um constante investimento em automagao e 

segmentagao em dois niveis: um dominado pelos megabancos prestadores dos 

servigos de creditos ao consumo; outro, pelas organizagoes especializadas, 

responsaveis pelo atendimento a nichos e demandas especificas.
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O cenario aponta para a mudanpa da estrutura dos negocios nos 

bancos, seja retomando suas funpoes de intermediapao financeira ceja aumentando 

o papel de prestador de servipos, a firn de angariar recursos provenientes da 

cobranpa de comissoes e tarifas.

Aliados aos problemas conjunturais, sao reconhecidos nos bancos 

oficiais interminaveis notorios problemas de gestao. O Banco Central espera sana- 

los atraves de uma medida provisoria que comporta entre as alternativas possiveis 

liquidapao e privatizapao.

A conceppao da formulapao de estrategias organizacionais ganha 

relevo, assim, por servir como articuladora das diversas funpoes da empresa 

visando o estabelecimento de um direcionamento comum e compartilhado. O piano 

rigidamente formulado, hoje, e substituido pelo pensamento estrategico a permear

1 Fonte IBGE (Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica). Dados publicados na edi?3o da Folha de S.Paulo, 
de 7/5/96. caderno 2. p. 1.

brasileiros empregavam 1.053.000 pessoas; oito anos depois esse numero se 

reduziu para 726.000, com tendencia de queda, segundo indicadores do 

Departamento de Estudos Socio-Econdmicos e Politicos da CUT.

As medidas adotadas no piano de estabilizapao financeira do Governo, 

implantado a partir de 1994, acarretaram uma queda da participapao da 

intermediapao financeira de 13%, naquele ano, para 7,7%, em 1995, no PIB1. Recuo 

proporcionado pelo elevado custo do dinheiro e pela alta inadimplencia no setor. 

Desde entao instituipoes financeiras privadas, cujos problemas de ordem 

econdmico-administrativa vinham sendo mascarados pela inflapao cronica, sofreram 

liquidapao, incorporapao ou fusao com instituipoes mais solidas.

As considerapoes formuladas demonstram que novos padroes de 

produtividade e qualidade demandados pelo context© externo devem ser 

acompanhadas pela estruturapao de novos padroes internes de gestao das funpoes 

organizacionais. Algo similar a transformapoes do padrao de competitividade 

exposto por Albuquerque (1992:18), no qual a conceppao tradicional de 

competitividade, baseada na maximizapao de riquezas para os acionistas, e revista 

para outra, emergente, que atende aos interesses dos multiples envolvidos na 

organizapao (acionistas, empregados, consumidores e sociedade).
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todos os niveis organizacionais, sintonizando a tomada de decisao em todas as 

instancias da organizagao aos rumos e objetivos que a empresa pretende alcangar 

apos um determinado periodo de tempo.

Nao e raro observar organizagoes atuando num mesmo segmento com 

acesso a identica tecnologia, softwares, sistemas de comunicagao etc. Nestes 

casos, o que efetivamente traduz uma vantagem competitiva e a capacidade de seu 

pessoal saber utilizar-se de tais recursos (tecnologicos, organizacionais etc.) para 

inovar, por meio da criagao de produtos e servigos que possam trazer maior 

lucratividade para as empresas. Assim, a fungao a ser desempenhada pelas areas 

de “T&D” difere — e muito — daquelas observadas em periodos de expansao do 

setor financeiro na economia, alavancado por ascendentes taxas de inflagao.

A gestao e desenvolvimento dos recursos humanos, enquanto fungao 

meio das organizagoes, coube historicamente o papel de controle de pessoal, com 

todas as implicagdes negativas que o termo acarreta: burocracia, isolamento, 

postura reativa e submissa. Hoje, porem, a coordenagao de esforgos e a integragao 

das agbes passam a ter maior significancia para a vida das empresas. Nesse 

sentido, um dos parametros e a necessidade de maior relacionamento entre as 

agbes e politicas de Recursos Humanos e o direcionamento estrategico.

O foco de abordagem deste trabalho — integragao entre as estrategias 

organizacionais e as politicas e agbes de “Treinamento e Desenvolvimento” — e 

importante para as organizagoes nao sb por se relacionar as exigencias de 

integragao e flexibilidade das empresas em mercados competitivos, mas tambem 

por se referir a formagao do trabalhador multiqualificado, para atuagao em um novo 

processo de organizagao do trabalho.

Em especial, dada a dimensao da participagao do fator humano no 

processo produtivo moderno, encontram-se as agbes de “Treinamento e 

Desenvolvimento” (“T&D”). Afinal, hoje, para a organizagao, nao basta que o 

colaborador saiba ler o ambiente e reconhecer a atuagao da empresa nele, mas 

saiba tambem por que e necessario realizar esta leitura e, assim, estar consciente 

da busca de alternativas mais vantajosas para a organizagao.
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FIGURA 01 - Foco do estudo
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1.2 - Objeto do Estudo

A compreensao de tai integragao deve ser analisada sob o ponto de

vista do:

■

A integragao entre estrategias organizacionais e agoes de “T&D” sera 

examinada por meio do estudo de caso em uma instituigao financeira estatal: o 

Banco do Brasil. Como instituigao secular, a Empresa passou por inumeros 

processes de adaptagao a novos contexto. Entretanto, desde a Reforma Bancaria, 

iniciada em 1965, o Banco do Brasil vem perdendo paulatinamente diversas fungoes 

que lhe davam conformagao de autoridade monetaria frente ao Sistema Financeiro 

Nacional.

• contexto extern©, principalmente com relagao as transformagoes na organizagao 

do trabalho bancario, desde meados dos anos 60 ate o inicio dos anos 90; e as 

mudangas nos negocios da Empresa durante esse periodo;

O gigantismo observado na estrutura da organizagao, representado 

nao so pelo contingent© de pessoal (90.823 no primeiro semestre de 1996), numero 

de agendas (2.998) e de postos de atendimento (426), os maiores do sistema 

financeiro brasileiro, mas tambem pela lideranga no mercado de cambio, no numero 

de correntistas e em operagoes de emprestimo; revelam as dificuldades de 

adaptagao ao novo ambiente competitive, que emergiu neste setor. Ainda mais 

quando a propria Empresa reconhece os prejuizos, oriundos da inadimplencia nas 

carteiras geral e rural e perdas relativas a ativos externos do Banco, em face da nao 

valorizagao do dolar no Plano Real.

• e do contexto interno, quanto aos modelos de estrategias organizacionais e 

orientagao do “T&D” adotados pelo Banco.

O Banco do Brasil, assim como outras instituigoes do sistema 

financeiro nacional e fora dele, tern realizado inumeras mudangas organizacionais, 

implementando programas de qualidade total, mudando a estrutura organizacional, 

reduzindo quadro de pessoal etc. As dificuldades de gestao, em face ao tamanho da 

Empresa, agregam-se padroes administrativos legados pelo longo periodo de sua 

existencia e ambiguidades referentes a sua atuagao no mercado: ser agente
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como

1.3 - Delimitagao do Problema

Abandonou-se, assim, a ideia inicial de que a avaliagao do papel de 

"T&D” passe, necessariamente, pela aferigao da eficacia do treinamento para a

Um dilema kafkiano, sintetizado pelo articulista Celso Pinto, da Folha 

de S. Paulo (4/8/96:1-5): “Essa e a essencia do drama do BB. Quanto mais publico 

for, mais longe estara da recuperagao de sua rentabilidade e prestigio. Quanto mais 

se guiar por criterios e entases dos outros bancos privados, menos conseguira 

justificar sua existencia”.

financeiro do Governo ou ser agente de seus interesses de conglomerado 
financeiro.

A proposta original desta dissertagao era oferecer a area de “T&D” do 

Banco do Brasil urn modelo de avaliagao de suas agdes. Porem, entrevistas 

realizadas em Janeiro de 1995, na matriz do Banco do Brasil em Brasilia (DF) junto a 

funcionarios do alto escalao da Empresa, com o objetivo de sondar percepgoes 

sobre o papel de T&D, mudaram a linha de pesquisa, quando os respondentes 

passaram a questionar o papel do treinamento para o funcionario e para a Empresa 

(treinamento caminha “a reboque” de outras fungoes; treinamento deve estar 

vinculado a politica maior; centre de treinamento prospective e agil; treinamento 

deve ser propiciador de reflexao e estar integrado as demais fungoes e estrategias 

da organizagao).

Tais condicionantes fazem com que o Banco do Brasil se apresente 

urn exemplo interessante para analise. A formulagao das estrategias 

organizacionais na Empresa procura equacionar os objetivos do acionista 

majoritario (Governo) com as necessidades de expansao no mercado. Por seu 

turno, a fungao de “Treinamento e Desenvolvimento” e reservado o importante papel 

de aperfeigoamento tecnico e comportamental das pessoas. A integragao entre as 

estrategias organizacionais e as agoes de “T&D” interessa sobremaneira nos dias 

de hoje, por assegurar padroes indispensaveis de sobrevivencia e desenvolvimento 

da Empresa no mercado.
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empresa, por meio da analise do cumprimento de objetivos didatico-pedagogicos. 

Ou ainda de que o papel da area de treinamento seria avaliado com base nos 

“resultados” produzidos pelos cursos no posto de trabalho, segundo informagoes 

coletadas junto aos participantes desses treinamentos (Hamblin, 1978; Broadwell, 

1993; Kirkpatrick, 1987).

Assim, verificou-se ser mais interessante contribuir com urn estudo que 

buscasse entender a logica do treinamento na empresa e buscasse alternativas de 

concepgao da fungao de “T&D”, do que insistir em propostas para urn modelo, em 

parte, inadequado para as agoes presentes de “T&D”.

Essa constatagao e interessante por demonstrar como empresas 

notabilizadas pela excelencia de gestao em segmentos diversos, realizaram tai 

integragao buscando a manutengao de suas posigoes competitivas. Os resultados 

obtidos ressaltam a importancia de se buscar no ambiente orientagoes para as 

agoes de treinamento, por ali existirem indicadores das necessidades de inovagoes.

A enfase deste trabalho reside na crenga do papel proativo que pode 

ser exercido pelas agoes de desenvolvimento em face da integragao as estrategias 

organizacionais.

Pela determinagao de quais sao os assuntos-chave para a firma na 
dimensao negocial, os gestores de recursos humanos podem determinar o 
que eles precisam estar atentos para transformar politicas de R.H. em 
praticas, de forma a apoiar e contribuir para as metas estrategicas globais da 
empresa. Quando isso e feito, permite-se que a empresa inteira mova-se 
para frente, num consistente e unificado caminho, porque uma mensagem 
clara e mandada acerca do que e mais importante para o sucesso da 
empresa. (Kydd e Oppenheim,1990:162)

Neste sentido, uma serie de pesquisas tern se preocupado em analisar 

como estrategias e fungoes de Recursos Humanos podem estar relacionadas. As 

abordagens, via de regra, caminham em duas diregoes (Kydd e Oppenheim, 

1990:145-166): uma reativa, na qual estrategias orientam politicas de Recursos 

Humanos; outra, proativa, na qual Recursos Humanos envolve-se no processo de 

elaboragao estrategica.
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Dentro das novas perspectivas de “T&D”,

Esta embutida nesta afirmagao uma ideia de cooperagao e intercambio entre staff e 

linha, em vez de controle como, tradicionalmente, vem se expressando as agoes de 

R.H. Dentro da proposta dos autores esta implicito que papel, efetivamente, cabe as 

fungbes de recursos humanos: de colaboradores ao inves de controladores do 

pessoal. Enquanto colaboradores, fomecendo know-how e services, com enfase 

mais nos resultados que no controle do processo, que passa a ser exercido pelo 

pessoal de linha.

Lawler III e Galbraith (1995:54-55) avaliam esse novo papel das areas 

de staff da seguinte maneira:

Ora, a busca da integragao entre as estrategias organizacionais e 

agoes de desenvolvimento do pessoal nao se revela um processo neutro, no qual

os recursos humanos de uma organizagao sao a chave determinante de 
quais estrategias sao praticas e implementaveis. Os gerentes de recursos 
humanos precisam entender do negocio o suficiente para reagir e ajudar a 
desenvolver as estrategias empresariais. (Mohrman e Lawler 111,1995:213).

Em resumo, a enfase da fungao deixa de ser controle para ser de apoio e 

aconselhamento, oferecendo uma resposta especifica para situagoes determinadas.

Com todas as atividades sendo objeto de escrutinio do ponto de vista da 
redugao de custos, os staffs das empresas estao precisando demonstrar 
como agregam valor. Uma maneira de agregar valor a um negocio e fazer 
com que ele tenha acesso ao know-how diferenciado de uma entidade 
empresarial maior.

Mohrman e Lawler III (1995:215) chamam este novo modelo de 

concepgao de politicas e agoes de Recursos Humanos como a nova substantia da 

Area, ou seja, o exercicio de fungoes de staff dirigidas para o apoio do processo de 

fixagao de estrategias e fornecimento de servigos para o pessoal de linha. 

Abandona-se a ideia estreita de a area de Recursos Humanos, incluindo-se a de 

“Treinamento e Desenvolvimento”, restringir-se ao controle das agoes de pessoal, 

ampliando o escopo de sua atuagao para as atividades de concepgao e 

implementagao das estrategias organizacionais.
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apenas interesse o cotejamento entre diretrizes gerais e metas especificas. Mas 

condicionada por uma serie de fatores, que mesmo dentro de um setor especifico, 

como o bancario, repercutem diferentemente em instituigoes privadas e instituigoes 

oficiais.

Assim, a integragao entre estrategias organizacionais e “T&D” sera 

discutida neste trabalho a partir das seguintes questdes:

• As estrategias do Banco do Brasil sofreram alguma alteragao com o process© de 

mudangas nas suas atribuigoes de autoridade monetaria, iniciado na Reforma 

Bancaria de 1964?

• As tecnologias implantadas no sistema bancario desde os anos 60 produziram 

alteragao na organizagao do trabalho nos bancos? As agdes de treinamento 

guardaram alguma sintonia com tai reorganizagao?

• A globalizagao dos mercados, o acirramento da competitividade, a automagao do 

sistema bancario e a reestruturagao produtiva podem favorecer a integragao, no 

caso do Banco do Brasil, de suas estrategias organizacionais com suas politicas 

e agdes de desenvolvimento de Recursos Humanos?

A proposta de se estudar como se processam as relagoes entre 

estrategias organizacionais e “T&D” e os efeitos dai decorrentes, quase se aproxima 

de uma avaliagao da area, no sentido de verificar se ao longo do tempo o trabalho 

realizado por ela contribuiu para o desempenho da organizagao ou, por outro lado, 

restringiu-se ao desenvolvimento de agdes, embora relevantes, desconexas das 

estrategias organizacionais e dos objetivos que o Banco necessitava atingir.

• A reestruturagao produtiva observada nas manufaturas, baseadas na integragao 

e flexibilidade dos processes, exige novas competencies dos trabalhadores, 

sintetizadas como “capacidade de pensar, de decidir, de ter iniciativa e 

responsabilidade, de fabricar e consertar, de administrar a produgao e a 

qualidade... isto e, ser simultaneamente operario de produgao e de manutengao, 

inspetor de qualidade e engenheiro” (Hirata, 1994:126). Essas competencias, em 

sentido geral, sao tambem demandadas junto ao trabalhador bancario?
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1.4 - Objetivo do Estudo

A abordagem central deste trabalho se concentra nos seguintes

objetivos:

1.4.1 - Objetivo geral

estrategiasconfiguragao dasIdentificar a
agdes dee

“Treinamento numa&

“T&D”, assim ascomo

impactos decorrentes desta relagao para os

objetivos da Organizagao.

i

instituigao financeira estatal, visando verificar a 
existencia de relagdes entre estas estrategias e 

consequencias e/ou

organizacionais e das politicas
Desenvolvimento”

A complexidade da conjuntura econdmica e financeira atual pode 

servir de elemento propulsor de mudangas nas agoes e praticas administrativas, 

principalmente quanto as transformagoes no modelo de gestao dos recursos 

humanos. Assim, torna-se oportuno conhecer como uma empresa lida com as 

concepgoes de “T&D” ao longo do tempo e como o percebe inserido no 

direcionamento estrategico.
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1.4.2 - Objetivos especificos

Os objetivos especificos do trabalho sao:

estrategias).

1.5 - Estrutura do Trabalho

• Identificar elos entre as agoes de “treinamento e desenvolvimento” e as agoes de 

formulagao de estrategias organizacionais, que possam auxiliar a Empresa a 

aperfeigoar sua gestao estrategica.

Em linhas gerais, as instancias de analise podem ser sintetizadas na 

seguinte figura:

• Realizar o mapeamento dos modelos de estrategias organizacionais e das agoes 

de “treinamento e desenvolvimento” nas organizagoes.

O trabalho que se apresenta esta dividido em seis capitulos, sendo 

que os tres primeiros sao dedicados a discussao teorico-metodologica do estudo, os 

dois seguintes a analise dos dados empiricos frente ao referencial teorico e o ultimo 

relative a conclusoes e recomendagoes da pesquisa.

i

• Estabelecer o nexo entre o papel institucional da Empresa no sistema financeiro 

nacional e as agoes organizacionais intemas (“T&D” e formulagao das

• Identificar os parametros conceituais que dao respaldo a formulagao das 

estrategias organizacionais e das agoes de “treinamento e desenvolvimento” no 

Banco do Brasil.
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FIGURA 2 - Instancias de analise do estudo 
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O capitulo II caracteriza-se por ser o referencial teorico do trabalho. 

concentrada a pesquisa bibliografica sobre o novo papel das 

qualificagoes trabalho humano nas empresas, dentro das transformagoes do 

social e politico.
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adotarem procedimentos de desenvolvimento das estrategias nas empresas. 

Baseados no papel a ser desempenhado pelas estrategias, procura-se analisar o 

“T&D” sob uma perspectiva estrategica. Abre-se espago para reflexao acerca do 

papel das agoes de treinamento dentro de uma enfoque no qual as qualificagdes do 

trabalhador ganham relevo na estrutura produtiva atual.

O capitulo IV refere-se ao estudo de caso do Banco do Brasil. 

Resgata, primeiro, de forma sucinta, as origens do Banco do Brasil e o papel que 

vem desempenhando na economia nacional desde o seculo passado. Depois, 

apresenta os determinantes da atual configuragao do sistema financeiro nacional. 

Dai, parte-se para o estudo da relagao entre as estrategias organizacionais e as 

agoes de “T&D” nos ultimos trinta anos, desde a Reforma Bancaria de 1964 ate os 

primeiros anos da decada de 90.

O capitulo V apresenta os resultados do levantamento realizado junto 

a gestores do Banco do Brasil para colher a percepgao sobre impactos decorrentes 

da relagao entre estrategias organizacionais e agoes de “T&D” para o desempenho 

das tarefas desses funcionarios.

O capitulo VI traz as conclusoes e recomendagoes sobre a integragao 

entre estrategias organizacionais e agoes de "T&D” no Banco do Brasil. E realizada 

uma sintese dos capitulos anteriores, relacionando os dados empiricos levantados 

das pesquisas com o referenda I teorico apresentado.

O capitulo III trata da metodologia do estudo. Ela almeja nao so 

apresentar o metodo de pesquisa a ser utilizado — estudo de caso — e respectivos 

procedimentos, mas tambem a abordagem de analise, que seguira a linha 

contextualista. Esta linha de abordagem contempla o estudo integrado e 

complementar de diversas instancias de analise para melhor compreensao do 

problema, ou seja, o context© (interne e externo) que envolve a situagao em foco, o 

conteudo, que neste estudo se refere aos modelos de estrategia organizacional e as 

politicas e agoes de “T&D” e o processo, que se traduz pelas relagoes 

estabelecidas entre os atores/sujeitos da pesquisa.
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ABORDAGEM TEORICA

Introdugao

A INTEGRAQAO ENTRE ESTRATEGIAS 
ORGANIZACIONAIS E POLITICAS DE “T&D”: UMA

A primeira parte do capitulo analisa o conceito de reestruturagao 

produtiva em face das transformagoes no contexto externo. Analisa-se os efeitos 

gerados no seio das empresas, notadamente o papel que as qualificagoes humanas 

passam a exercer para viabilizar e dar nova configuragao a estrutura produtiva.

O tratamento das estrategias organizacionais, neste estudo, recupera 

o modelo classico, racionalista, top-down, linear, ate as praticas baseadas na 

construgao de estrategias organizacionais como uma perspectiva processual, 

interativa e, portanto, complexa por envoiver diferentes stakeholders.

A discussao teorica do “T&D” centra-se na questao da integragao as 

estrategias organizacionais. Primeiro quando, a partir de diversas formas de 

conceituar agoes de desenvolvimento, identifica aquela que servira de referencial

Em seguida, discute-se a questao da estrategia organizacional. A 

diversidade de conceitos apresentados, de inicio, ja demonstra a existencia de 

abordagens diferentes da questao. O inverse tambem ocorre: discursos 

aparentemente diferentes guardam similaridade quanto a sua aplicagao. Isso 

permite, com maior clareza, detectar os elementos-chave em cada modelo e 

entender o surgimento dos modelos de estrategia dentro de urn contexto social e 

economi co.

A presente etapa do estudo procura fornecer o respaldo conceitual que 

subsidia a investigagao empirica. Trata de discutir teoricamente as consideragoes 

sobre integragao entre estrategias organizacionais e agoes de “Treinamento e 

Desenvolvimento”.
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na

Este estudo nao almeja demonstrar uma relagao de causa e efeito 

entre fatores de mudanga para o sucesso ou fracasso da organizagao. Somente 

visa compor um esbogo da paisagem sob a qual atuam as empresas neste final de 

seculo.

Que o mundo esta em transformagao nao e novidade. Mas sim a 

intensidade e a velocidade das mudangas nos mais diversos campos — social, 

politico, economic© etc. Diferente de outras epocas, quando as empresas tinham 

algum tempo para adaptagao, hoje, o .posicionamento agil diante transformagoes no 

contexto externo pode representar o sucesso ou fracasso do empreendimento.

I 
i

para este trabalho. Alem disso, esta parte do capitulo preocupa-se em construir o 

quadro conceitual sobre o que significa e como se insere o carater estrategico do 

“T&D” nas organizagoes.

O contexto externo influencia a definigao dos procedimentos internes. 

Toma-se como exemplo o estudo de caso deste trabalho. A configuragao do “T&D” e 

das estrategias organizacionais foram moldadas por incidentes criticos ocorridos no 

ambiente, como se analisara no capitulo IV. Por isso, o mapeamento do ambiente 

ajuda a explicar as forgas que levam a definigao de um ou outro modelo de 

estrategias organizacionais e “T&D”.

2.1 - Consideragbes sobre a Reorganizagao do Processo de Trabalho nas 

Organizagoes

Em sintese, este capitulo se volta para compreender qual o efetivo 

papel a ser exercido pelas estrategias organizacionais e agoes de “T&D” nas 

organizagoes, identificando, ao final, elementos que as integram, a partir de um 

cenario de fundo marcado pela reestruturagao produtiva nas organizagoes.

Os efeitos produzidos pela interdependencia entre os diversos fatores 

de mudanga sao sentidos quase imediatamente pelas organizagoes. O 

desenvolvimento tecnologico impacta a competitividade das organizagoes; 

integragao comercial entre paises repercute, positiva ou negativamente,
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• necessidade de constante atualizagao profissional;

• substituigao da ideia do “empregado-por-toda-a-vida”;

• delegagao de autoridade e responsabilidade e a existencia de staffs flexiveis;

• substituigao de tarefas sem significado e repetitivas.

Hopkinson (1993) baseia sua reflexao na concorrencia de fatores 

derivando mudangas tanto na vida organizacional quanto pessoal. Crawford 

(1994:16) assinala que a extensao das mudangas ocorridas nos ultimos trinta anos 

foram as mais intensas da historia da humanidade. E aquelas a ocorrer nos 

proximos anos serao ainda mais significativas.

Nesse sentido, ha uma efetiva mudanga paradigmatica em transigao: 

da sociedade industrial, racional, na qual prevalece um sistema de castigos e 

recompensas para uma sociedade do conhecimento enfatizadora da autonomia do 

individuo e de continuo desenvolvimento humano. A visao de Hopkinson (1993) 

acompanha esta ideia de mudanga paradigmatica, pois identifica a necessidade de 

mudangas na gestao organizacional dirigidas a incrementar a competitividade 

interna, principalmente no que tange a gestao do desenvolvimento das pessoas, 

atraves dos seguintes aspectos:

Tais agoes sao empreendidas dentro das organizagoes em face das 

transformagoes ocorridas em diversos campos do contexto externo, sintetizadas no 

quadro a seguir:

produgao de bens e servigos de setores industrials. Politicas comerciais, sociais e 

econdmicas de um determinado pais nao interessam somente aquela sociedade, 

pois seus efeitos nao se limitam a ela. De imediato, fazem-se sentir em algumas 

empresas em outra parte do mundo.
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QUADRO 1 - Algumas tendencias do contexto externo

TECNOL.6GICAS

ECONOMICAS

SOCIAIS
politicatensaoglobal

POLITICAS

Os impactos dessas mudangas na vida das organizagoes inclusive ja 

sao sentidas em instituigdes financeiras. Tendencias observadas alguns anos atras 

sao hoje realidade, como: diminuigao do tamanho medio da empresa e redugao do 

numero de empregados; ascensao dos especialistas, o que significa pessoal 

qualificado, e fim da hierarquia tradicional; substituigao de executores de operagao 

por tecnicos com visao mais abrangente; divisao horizontal em vez de vertical; 

mudangas no paradigma de negocio (providenciar um servigo em vez de fazer um 

produto); e redefinigao do trabalho, que passa a exigir constante aprendizagem 

Klechel III (1993:30-37).

• cooperagao 
internacional)

• integragao entre as nagoes

• menor influencia do Estado na atividade econdmica 
FONTE: Exemplificagao extraida das consideragoes de Hopkinson (1993:18-23) e Crawford 
(1994:18).

• organizagoes empreendedoras de pequeno porte

• capital humano como recurso fundamental

• educagao individualizada e continua

(redugao da

TENDENCIAS EM FATORES DIVERSOS__________
• comunicagoes individuals por meios eletronicos 

(disseminagao do uso de micro computadores e redes de 
computadores)

• aumento da oferta de pacotes de softwares

• utilizagao de energia natural (sol, vento) e nuclear, com 
aumento da eficiencia

• uso de computadores como sistema de apoio a decisao

• utilizagao de recursos renovaveis

• integragao da economia global (comercio e competigao)

• volatilidade da economia

• atividade econdmica centrada na provisao de servigos de 
conhecimento
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As implicagdes do desgaste do modelo taylorista representam uma 

guinada radical na gestao das competencias internas da organizagao.

A maquina era definidora do processo. As pessoas representavam 

bragos e maos a ajustarem-se para opera-la. Porem, numa sociedade na qual o 

conhecimento passa a ser o fator marcante na economia, o homem (educado e 

habilitado) passa a ser a forga dominante no processo produtivo. Um exemplo:

Na industria de computadores, tambem, o principal custo de um novo 
sistema e o software, e nao o hardware, e a qualidade e a capacidade do 
software esta diretamente relacionada com a criatividade das pessoas para 
desenvolve-lo. Em uma economia do conhecimento, o principal investimento 
de uma sociedade tern que ser melhorar as habilidades e talento de sua 
populagao. (Crawford, 1994:34)

As relagoes entre os novos padroes de trabalho e novas praticas de 

gestao das pessoas nao se limitam as consideragoes teoricas. Algumas empresas ja 

tomaram a dianteira para se ajustarem a um ambiente mais competitive. Unidades 

da IBM e da Procter & Gamble Co., dentre outras (Business Week: 17/10/94:42-49), 

introduziram reformulagoes nos processes de Administragao de Recursos Humanos. 

O desenho dos cargos e menos rigido e os processes de manutengao das pessoas 

nas empresas envolvem o estabelecimento de uma relagao de interesses 

compartilhados: se, por um lado, nao se garante o “emprego-por-toda-a-vida”; por 

outro, descentraliza-se a tomada de decisao, com os trabalhadores obtendo maior 

controle sobre os processes. Em decorrencia, o sistema de compensagao unificado

Isso representa algo alem de simples ajustes i 

transformagoes do processo e da organizagao do trabalho, o 

abrangente, pois repercute nos padroes de relagao de trabalho e de gestao de 

recursos humanos.

internos,

i que e mais

Stewart (1993:32-38) chama o conjunto dessas transformagoes de uma 

verdadeira revolugao, entendida como uma mudanga radical e completa na vida das 

empresas. Esta revolugao pode ser sintetizada pela concorrencia de quatro forgas: 

globalizagao dos mercados; difusao da tecnologia de informagao e redes de 

computadores; desmantelamento da hierarquia taylorista e; valorizagao da 

informagao, do conhecimento e da comunicagao.
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da

os

e

relagaosabem como

As experiencias de reformulagao do processo de organizagao do 

trabalho, desde as mais recentes ate as ja classicas como Kalmar, na Suecia, a 

terceira Italia e as empresas japonesas, mais do que receitas a serem copiadas, 

revelaram processos de adaptagao a novos ambientes, ao mesmo tempo que 

apresentaram uma clara diregao a seguir no desenvolvimento de competencias

e padronizado cede lugar a outro centrado no desenvolvimento e resultados de 

performances.

Mais que isso, o modelo nine-to-five abarca uma visao do modelo 

tradicional taylorista/fordista, em que as relagoes do empregado com a empresa 

estao claramente definidas em termos de compensagao, desempenho e 

subordinate a configuragao de produtos e processos. Como afirma Fleury e Fleury 

(1995:39), a ideia da unica e melhor maneira de fazer foi disseminada na industria 

ocidental, gerando o efeito de abandonar a parte inteligente da empresa e adotar 

modelos predefinidos.

O salto mais significative dessas transformagoes se refere ao 

estabelecimento de uma nova rela^ao da empresa com o empregado, alem daquela 

entre a empresa e o cliente. Um novo pacto havera de surgir para mediar a rela^ao 

do homem com seu trabalho. O modelo nine-to-five nao responde as exigencies do 

processo autonomo, descentralizado, integrado e cooperative.

Abordagens alternativas contemporaneas, como a da organizagao 

qualificante, enfatizam a necessidade de alteragao na organizato do trabalho 

(trabalho em equipes, autonomia e responsabilidade pelos objetivos de 

produQao/custo/produtividade, reaproximagao das fun$oes da empresa etc.) e a 

assunQao de novas dimensdes dentro da empresa, como: valorizagao 

inteligencia das pessoas; discussao das estrategias da empresa com 

empregados; favorecimento ao desenvolvimento de co-responsabilidades; 

abertura para os empregados investirem em seus projetos de melhoria, dando um 

conteudo dinamico a competencia profissional (op. cit., 1995:49). Nesse ultimo 

aspecto, os empregados envolvem-se mais com os grupos no desenvolvimento de 

projetos e enfatizam o desenvolvimento de competencias, inclusive 

autodesenvolvimento, pois sabem como sao importantes para a 

estabelecida com o seu trabalho.
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2.1.1 - As qualificagdes humanas no processo de reestruturagao produtiva

A globalizagao dos mercados, aliada ao aumento da competitividade 

das empresas — em diversas organizagbes a nivel mundial —, vem questionar a 

validade de se manter os padroes de rigida divisao de tarefas e controle, que agem 

em detrimento da flexibilidade de respostas a um ambiente em transformagao.

Este trabalho, portanto, analisara o papel do homem em organizagbes 

que se preparam para atuagao dentro de novos condicionantes do ambiente, aqui 

apresentados de forma abrangente, apenas para desenhar a complexidade da 

gestao no atual momento.

As fungbes organizacionais, notadamente as de staff, devem reavaliar 

principios e praticas compativeis com a complexidade atual do ambiente. A 

reestruturagao produtiva recoloca o homem como centro do processo produtivo nas 

empresas, conforme adotem processes internos mais flexiveis e integrados, o que 

se analisara no proximo topico.

A valorizagao do trabalhador no processo produtivo dos anos 90 

caracteriza-se por ir alem da mera adaptagao a sofisticados equipamentos e 

maquinas, que operam em diregao a uma maior produtividade e eliminagao de 

desperdicios. Ela pressupoe um maior envolvimento do trabalhador com os 

objetivos da organizagao, seja na area de servigos, por meio de um atendimento 

qualificado e diferenciado, seja na area de produgao de bens, por meio da 

operacionalizagao de equipamentos caros e sofisticados.

Em termos cronologicos, a adaptagao das empresas as novas formas 

de organizagao do processo de trabalho se deu paulatinamente, com a introdugao, 

localizada, de iniciativas como Clrculos de Controle de Qualidade, voltadas para a 

redugao de custos operacionais, sem mudangas significativas nas relagoes de 

poder e no controle gerencial do processo.

junto aos trabalhadores para o 

desafiadoras, bem como produtivas.

exercicio de tarefas mais interessantes,
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Por fim, o terceiro periodo caracteriza-se pela concentragao de 

esforgos nas estrategias organizacionais, adogao de novas formas de gestao de 

R.H., adequadas as necessidades de flexibilizagao do trabalho e envolvimento dos 

trabalhadores com a qualidade e a produtividade (Leite, 1994:565-579).

Esta ultima etapa introduz a perspectiva que o aumento consistente da 

produtividade — entendida como melhoria na qualidade do produto, com redugao 

de tempo e custos — deve levar em conta a adequagao dos recursos internes. 

Autores como Ruas (1994:103) chamam esse processo de adaptagao global, no 

qual a revisao das formas de relagao da empresa com o mercado (focalizagao de 

mercado, especializagao etc.) resulta em mudangas internas, inclusive nas formas 

de organizagao e controle da produgao. O trabalhador passa a ter maior controle 

sobre a qualidade do seu trabalho, participa da elaboragao de normas e 

procedimentos e gera solugoes em grupo, dentre outras iniciativas.

Leite (1996:148) assinala que a definigao da trajetoria de empresas 

inovadoras demandam aprendizagem continua em dois niveis: da organizagao como 

urn todo, entendida como capacidade de adaptagao ou mudanga nos produtos, 

processes, equipamentos, fungoes e forma de gestao; e dos agentes produtivos, 

desafiados a aprender, desenvolver-se e renovar-se por meio de mecanismos 

forma is e nao forma is.

Outros, como Bruno (1996:96), acreditam que ha um deslocamento no 

componente de exploragao do trabalhador: do muscular para o intelectual, o que 

significou novas formas de controle dos empregados, como o disciplinamento da 

estrutura psiquica “.... ja que responsabilidade, envolvimento, interesse pelo 

trabalho e capacidade de inovar sao, hoje, importantes fatores de produgao”.

1

i

Posteriormente, ja em meados da decada passada, a reordenagao do 

processo produtivo contou com a introdugao de novos equipamentos e difusao de 

tecnologias e o inicio de processes de controle da qualidade da produgao, por sua 

vez, sem expressivas alteragoes nos padroes historicos de gestao de R.H. (inibigao 

a processes de decisao participativos, inexistencia de trabalho em equipe, 

segmentagao entre concepgao e execugao etc.).
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Os limites impostos a esse trabalho nao permitem uma analise 

sociologica sobre a nova conformagao das relagoes de trabalho no ambiente atual. 

Porem, coincidem em alguns aspectos, como: (I) ha de fato uma alteragao no 

processo produtivo; (II) os processes demandam maior flexibilidade e integragao e; 

(III) inovagoes tecnologicas dao suporte a esse processo.

Nesse sentido, o enfoque de mudanga organizacional em analise se 

manifestou em diversos campos, apoiada por sofisticada tecnologia. Ha mudangas 

na relagao entre empresas, a partir de acordos e compartilhamento de projetos 

entre organizagoes, mudanQas na organizagao geral da empresa, atraves de 

orientagao mais clara dos negocios, quebra de divisoes funcionais e outros arranjos 

na estrutura administrativa, alem de mudangas na organizagao da produgao, 

relativas ao aumento no giro de capitals, redugao de estoques, implantagao de 

sistemas ageis de produgao (Just in time, por exemplo). A figura a seguir, adaptagao 

das consideragoes de Salerno (1994) sobre o tema, identifica as qualificagoes 

humanas no contexto de reestruturagao produtiva.

I
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FIGURA 3 - Reestruturapao produtiva e as qualificapoes dos trabalhadores

a

reestruturapao 
produtiva

integra?ao dos fluxos materials 
de produpao e dos fluxos 

informacionais

flexibilidade representada pela 
capacidade de adaptapao de um 
sistema produtivo de um estado 

para outro sem deteriorapao 
significativa

mudanpas 
organizacionais

MUDANQA NA 
ORGANIZACAO 
DA PRODUQAO

MUDANQA NA 
RELA£AO 
ENTRE AS 
EMPRESAS

MUDAN^A NA 
ORGANIZACAO 

GERAL DA 
EMPRESA

MUDANQA NA 
ORGANIZACAO 
DO TRABALHO

• acordos corporativos
• projetos compartilhados
• terceirizapoes

• orientapao para 
resultados

• quebra de divisoes 
funcionais

• unidades de negocios

• aumento no giro de 
capitals

• redupao de estoques
• menor interval© entre 

produpao e entrega

• revisao da nopao de 
tarefa e posto de trabalho

• polivalencia de atividades
• trabalhador 

multiqualificado

Nao ha duvida quanto aos desdobramentos para a gestao 
organizacional. Novas responsabilidades estao relacionadas ao ccntrole de parcela 
significativa do trabalho pelo proprio trabalhador, o que implica a participapao dos 
empregados na elaborapao de normas e procedimentos, proporcionando um 
conhecimento ampliado de atividades afins ao seu trabalho. Nesse sentido,

A figura 3 mostra uma relapao direta entre a revisao dos postos de 
trabalho com o aumento das qualificapoes dos trabalhadores, a firn de dar suporte 
aos condicionantes de maior integrapao e flexibilidade de atuapao da empresa no 
contexto organizacional. Isso significa para o trabalhador a uniao de atividades de 
conceppao e execupao, com o surgimento do trabalhador multiqualificado, podendo 
agir de forma preventive ou saber solucionar problemas que ocorram no 
desenvolvimento das tarefas.
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• montagem simultanea de todas as partes do automovel;

A reorganizagao dos processes de trabalho surge como uma das 
iniciativas a lidar com tais desafios. Recentemente se publicou reportagem2 na qual 
o redesenho do processo produtivo de uma montadora instalada no Brasil projetava 
uma redugao de 30% no tempo e 15%, aproximadamente, nos custos de produgao, 
a partir de agoes como:

• introdugao da figura do mestre no processo produtivo como responsavel pelo 
acompanhamento de todas as fases de produgao de um automovel especifico, 
bem como do fornecedor-mestre, funcionario responsavel pela montagem de uma 
determinada parte do processo (chassi, roda, motor etc.);

• combinagao dos processes de terceirizagao de todos os componentes de 
fabricagao (suspensao e eixo, motor, cabine etc.) e just in time, com a instalagao 
fisica dos fornecedores no interior da fabrica e em depositos ao redor dela 
(parcerias);

• uso compartilhado de servigos de apoio terceirizados (ambulatorio, refeitdrio, 
redes de computador, centros de copia etc.).

O exemplo demonstra que organizagoes, situadas em ambiente de 
intensa competitividade3, com utilizagao de tecnologia de ponta, como o setor 
automobilistico, tern buscado na reorganizagao do processo de trabalho uma das 
principals formas de posicionar competitivamente a empresa numa economia 
internacionalizada.

Em razao da desregulamentagao de leis restritivas da competigao 
globalizada, a exigir constante adaptagao de sistemas, o sistema financeiro tambem 
ressente-se de flexibilidade e integragao das agoes organizacionais. Eboli (1996:88)

t

atividades rigidas e inflexiveis dao lugar a processes que pedem maior capacidade 
de pensamento, decisao, iniciativa e criatividade para acompanhamento das 
transformagoes no meio ambiente e interferencia no desenvolvimento e 
aperfeigoamento de novos produtos e servigos.

2 Revista Carta Capital, ano II, n. 20, de 29/3/96, pp. 40-42, em reportagem intitulada “A Volks Embarca no 
Consorcio Modular"’.
3 Preve-se ate o final de 1998 a instalagao no mercado brasileiro das montadoras Audi, Renault, Honda, Toyota, 
Mercedes e Hyundai.
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outro apor

argumenta que o sucesso dos bancos nos anos 90 depende da capacidade de 

resposta as mudangas e habilidades dos gerentes em reduzir impactos causados 

pelas inovagdes.

1I
i

=I
■
I 
!

A insergao do empregado em processes marcados pela integragao 

entre as fungoes organizacionais e abertos a ocorrencia de imprevistos tende a 

demandar um apoio efetivo das agoes de Recursos Humanos. Iniciativas como 

preocupagao com estabilizagao de mao de obra, treinamento e desenvolvimento, 

simplificagao de estruturas de cargos e salaries, etc. passam a ter uma gestao mais 

sistemica, deixando de ser esforgos isolados, sem repercussao interna, para 

tornarem-se agoes relacionadas ao direcionamento estrategico da organizagao.

O direcionamento estrategico norteia as agoes de adaptagao da 

organizagao em um mercado volatil, como o financeiro. O desenvolvimento de 

qualificagoes dos trabalhadores integradas as estrategias organizacionais

Para que o sistema funcione, nao basta ao trabalhador apenas o 

conhecimento tecnico e cientifico, adquirido formalmente. A capacidade de 

relacionamento e decisao sao incorporados as qualificagoes para o trabalho em 

equipe e aberto a possibilidade de eventos imprevistos. Dai, o grande salto em 

relagao ao modelo taylorista, cuja cientificidade garantia a previsibilidade dos 

acontecimentos.

Mas, por outro lado, a reestruturagao produtiva tambem e 

condicionada por uma corrente de eventos, como o progress© tecnologico 

(informatica, telecomunicagoes, biotecnologia, novas formas de energia e novos 

materials, como, por exemplo, os supercondutores) (Dowbor, 1996:20), a 

globalizagao economica e a reordenagao do papel do Estado na economia. A 

propria mudanga no comportamento de parcelas significativas da sociedade, 

passando a exigir bens e produtos de maior qualidade e menor custo, derivam 

aumento da produtividade e qualidade dos bens e servigos.

condicionante daA reestruturagao produtiva nas empresas e 

integragao entre estrategias organizacionais e agoes 

Desenvolvimento”, a medida que pressoes do ambiente demandam reformulagao 

dos negocios e dos padroes de gestao da Empresa.

de “Treinamento e
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2.2 - Estrategia Organizational
I:

redimensiona o papel do trabalho humane enquanto alavancador da competitividade 

da empresa, visando o oferecimento do melhor servigo possivel aos clientes

A competitividade das empresas tem sido impactada pela agao 

conjunta de tres formas cuja a resultante pode ser denominada globalizagao dos 

mercados. Primeiro, a economica, caracterizada pelo incremento do fluxo financeiro 

e de capitais, que vem, inclusive, afetando as politicas econdmicas e monetarias 

dos paises; a globalizagao da produgao, ampliando as correntes internacionais de 

comercio e distribuindo etapas de produgao de um bem em diferentes paises; e a 

dos metodos de produgao, que implica novos padroes de qualidade e preparagao 

de recursos humanos, conhecimento, ciencia e tecnologia aplicadas a produgao.

Mattoso (1994:524) assinala que atras do termo competitividade 

internacional concebe-se um process© que visa desestruturar o trabalho organizado 

e retirar direitos e conquistas historicamente obtidas pelos trabalhadores em 

beneficio do fortalecimento do capital, colocando na rua uma massa desqualificada, 

empobrecida e sem a protegao de legislagao social.

A atuagao simultanea dessas tres forgas repercute na competitividade 

das empresas, por meio dos custos e da qualidade da produgao. As organizagdes 

necessitam nao so passar por processos de adaptagao, mas tambem promover 

inovagoes, atuando na vanguarda do processo de mudanga. Quanto a isso nao ha 

muitas divergencias nas analises.

Porem, quando se analisam os efeitos decorrentes desse processo 

para os trabalhadores, as manifestagoes nao indicam o mesmo consenso.

Por outro lado, Pastore (1994:13) analisa o impacto da 

competitividade nas relagoes de trabalho de forma positiva, a medida que a 

diminuigao de normas corporativas resgata o dialogo entre contratantes e 

contratados, chefes e subordinados, estimulando uma aprendizagem continua entre 

as partes. Observa a introdugao de atividades enriquecedoras para o trabalhador
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Jurgen Habermas (Folha de S.Paulo, 30/4/95:5-6) introduz o papel do 

Estado no novo contexto, considerando que ele nao mais controla as condigoes 

produtivas de sua propria economia. “Temos, hoje, uma globalizagao dos mercados 

financeiros... uma globalizagao dos mercados de capital, que afeta as condigoes de 

produgao, provocando com isso uma generalizagao e globalizagao da propria 

produgao”. Consequentemente, relagoes trabalhistas consolidadas sao colocadas 

em xeque, segundo o filbsofo, por nao se adequarem a padroes de custos 

determinados para competigao no mercado internacional.

A partir dessa questao (complexa), nao ha como negar a relevancia do 

tema estrafegia organizational para as organizagoes, enquanto fungao orientadora 

do crescimento das empresas num determinado ambiente. Quanto maior a 

amplitude de negocios e intangiveis os acontecimentos futures, maior a relevancia

dentro do novo modelo, como execugao de variedade de atividades pelo 

trabalhador, trabalho em equipe, descentralizagao das decisoes e redugao de 

niveis hierarquicos.

Algumas consideragoes podem ser feitas a partir do pensamento dos 

autores citados. Mattoso alarga a problematica do novo modelo de organizagao do 

trabalho de um foco estritamente organizacional para o social. As capacitagoes do 

novo trabalhador, multiqualificado, aliadas ao avango tecnologico e a 

internacionalizagao da economia, produzem sensivel diminuigao nos niveis de 

seguranga de trabalho. Esses condicionantes aumentam o risco de se formar um 

contingente de trabalhadores desempregados, marginalizados e de baixa 

qualificagao, sem condigoes de retorno ao mercado. Por outro lado, a questao ate 

certo ponto angustiante e quais opgoes se coIocam a contrapor esse processo de 

modemizagao? Quais os limites da referida modernizagao? Ha condigoes de refrea- 

la, ainda mais num Pais periferico, dependente do ingresso de recursos externos?

Ao mesmo tempo em que se reconhece a importancia do 

desenvolvimento tecnologico, ha preocupagao quanto aos custos sociais 

decorrentes do novo modelo de organizagao do trabalho. Na pratica, porem, as 

grandes corporagoes ja optaram em favor da adaptagao aos novos tempos: 

demandam a flexibilizagao das normas no mercado de trabalho, estabelecem 

aliangas (benchmarking, joint ventures etc.) e investem em tecnologias.
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2.2.1 - A conceituagao de estrategia organizational

indivisivel.

Contudo, afora servirem de instrumento integrador da missao, visao 

de future, objetivos etc. para sobrevivencia da organizagao, o processo de 

elaboragao estrategica, alcanga o que Gaj (1990:17) denomina ponto de vista 

comportamental, ou “postura que tern como premissa a consciencia da necessidade 

de mudangas”. Introduz-se um elemento essencial nas estrategias organizacionais 

que e a mudanga como um processo natural de desenvolvimento e que exige 

comportamentos flexiveis a fim de viabiliza-la.

I

II

Estrategias nao se definem como um todo unico e 

Compoem-se de diversas etapas (construgao, implementagao e revisao), diferentes 

entases (mais ou menos sistematizadas, com pianos ou sem pianos etc.) e 

instancias de analise (enfase no ambiente externo ou enfase nos recursos 

internes).

I

Motta (1991:82) oferece uma definigao interessante como passo inicial 

para discussao do assunto: “estrategia e o conjunto de decisoes fixadas em um 

piano ou emergentes do processo organizacional, que integra missao, objetivos e 

sequencia de agoes administrativas num todo interdependente”. E necessario 

complementar que as estrategias organizacionais almejam contribuir para a 

sobrevivencia e expansao da empresa no mercado.

Esta etapa do estudo objetiva apresentar diversas concepgoes 

oriundas do termo estrategia, bem como elaborar uma breve revisao bibliografica 

do que afinal vem a ser estrategia de uma organizagao. De onde nasce, como se 

desenvolve e a importancia do reconhecimento das estrategias para o 

desenvolvimento das organizagoes.

das estrategias, por oferecerem uma diregao em meio a turbulencia. O avango da 

teoria sobre estrategias organizacionais aconteceu proporcionalmente ao 

crescimento das turbulencias no ambiente.
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QUADRO 2 - Distingao entre missao, filosofia e visao

MISSAO VISAOFILOSOFIA

OBJETIVO

TEMPORALIDADE

Fonte: Adaptado de Wilson (op. cit. :20).

Rothwell e Kazanas (1994:2-11) analisam a estrategia como diregao 

perseguida pela empresa, consolidada por meio de urn planejamento que expressa 

pontos fortes e fracos, bem como ameagas e oportunidades colocadas pelo 

ambiente.

Wilson (1992:18) destaca dentro desse processo a visao estrategica, 

enquanto uma afirmagao coerente e poderosa do que o negocio pode e devera ser 

em alguns anos. Estabelece uma distingao entre o que seja missao, filosofia e 

visao, retratada no quadro a seguir:

APLICAQAO NA 
EMPRESA

EXTENSA© DE 
PROPOSITOS

afirma o proposito 
basico do 
negocio

menor frequencia 
de mudanga

maior 
possibilidade de 

mudanga

estabelece 
objetivos 

especificos

dirige as 
estrategias

i

define as 
relagoes da 

companhia com 
outras 

organizagoos, 
incluindo 

competidores

estabelece 
objetivos gerais

articula valores da 
corporagao, que sao 

principles, guias para agoes 
da empresa e 

comportamento etico

define o tipo de relagoes 
com os stakeholders

estabelece estilos de 
gerencia e trata da cultura 

da empresa

menor frequencia de 
mudanga

descreve os 
“contornos” do 
future negocio

O quadro permite observar que a visao “concretiza” os assuntos 

levantados na missao e filosofia da empresa, que se caracterizam por serem mais 

perenes. Pode-se dizer que a visao expressa a missao, estrategia e valores de uma 

companhia num periodo particular de tempo.
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• Escala do Negdcio - Estabelece o tamanho future da organizagao.

2.2.2 - A dinamica das estrategias nas empresas

• Foco no Produto e no Mercado - Identifica as linhas de produto especificas e 

nichos de mercado.

• Imagem e Relagdes - Especifica fatores necessaries para implementar a visao; 

per exemplo, empowerment para assegurar o sucesso de estrategias de services.

• Escopo no Negdcio - Objetiva o foco estrategico da empresa e identifica as areas 

alvo para eventual diversifica^ao ou para nao investimento.

• Foco Competitive - Identifica as bases de competigiao; per exemplo, tecnologia, 

competi^ao, conveniencia ou servi?o.

• Organizagao e Cultura - Caracteriza a estrutura, os sistemas gerenciais e a 

cultura da companhia.

Ja Tregoe e Zimmerman (1988:15) conseguem, atraves de uma 

defini^ao suficientemente generica, comportar as diversas enfases de analise das 

estrategias organizacionais e sintetizar grande parte do que ja foi colocado sobre o 

assunto: Estrategia e a estrutura que guia as escolhas que determinam a natureza e 

a diregao de uma organizagao.

Inicialmente, sera apresentado urn breve historico sobre a dinamica 

das estrategias nas empresas, para em seguida detalhar-se todo o processo, que, 

neste estudo, refere-se ao desenvolvimento das estrategias organizacionais 

reunidas em quatro grandes fases: Planejamento de Longo Prazo; Planejamento 

Estrategico; Administra^ao Estrategica e; Pensamento/lntengao Estrategica.

A questao das estrategias nas organiza^oes circunscrevia-se 

preliminarmente a urn mero planejamento de longo prazo e de controle financeiro

A constru^ao da visao estrategica da empresa assenta-se na 

identifica^ao de seis elementos-chave, cuja intera^ao e complementaridade dao 

uma ideia da configura^ao estrategica da organizagao.
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Essa breve exposigao historica pode ser retratada na figura a seguir:

FIGURA 4 - Principals terminologias sobre estrategias

ANOS 80/90ANOS 70/80ANOS 50/60 ANOS 60/70

adotada a

75-4^7

A concepgao atualmente e ampliada com a ideia do pensamento 
estrategico, que identifies a elaboragao de estrategias como um processo 
catalisador das experiencias e tendencias do ambiente interne e extern© a 
organizagao e sintetizador, em termos de visao, da diregao que o negocio da 
empresa deve perseguir (Mintzberg, 1994:107) ou ainda como intengao estrategica, 
entendida como uma nogao de destino, descoberta e diregao compartilhada pelos 
funcionarios de uma empresa (Hamel e Prahalad, 1995:150). O ambiente hoje e tao 
dinamico que a definigao precisa dos passes, num documento formalizado de 
planejamento estrategico, operaria em sentindo contrario a agilidade nas decisoes 
que as estrategias visam agregar ao rumo dos negocios.

pianos de 
longo prazo

planejamenlo 
estrategico

pensamento 
estrategico e 

mtengao 
estrategica

admimstraqao 
estrategica

\

(Ansoff et al., 1985:48). Depois, elegeu-se a concepgao de que haveria um “unico e 
melhor caminho” de projetar e implementar estrategias. Para isso, haveria 
necessidade de separar o pensar do agir, o planejar do executar. Em seguida, 
percebeu-se que esta segmentagao inibia o alcance dos objetivos e isolava o piano 
da agao. Entao as estrategias comegaram a ser pensadas como uma abordagem 
sistematica para auxiliar o processo de mudanga na organizagao, ou seja, incluir a 
necessidade de implementagao das diretrizes definidas na formulagao.

A configuragao inicialmente adotada para a formulagao das 
estrategias organizacionais pode ser compreendida a partir de suas origens. A 
etnologia do termo vem do grego strategos que servia para designar comandantes 
militares — estratego ou estrategista — que “formulava e projetava as manobras

d
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Ate o final do seculo XIX, segundo Ansoff (1984:3), o conceito de 

competigao significava apenas dominar ou absorver o concorrente. Nao se entendia 

a concorrencia como um procedimento normal do mercado. A primeira metade do 

seculo caracterizou-se pelo desenvolvimento tecnologico aliado a novas formas de 

organizagao do trabalho. A ideia principal era a de produgao em massa, ou seja, 

como oferecer um produto padrao ao menor prego possivel. Ja por volta de 1930, 

os consumidores comegaram a procurar mais que componentes basicos num 

determinado produto. Iniciou-se a era da diferenciagao.

Com a continuidade do desenvolvimento tecnologico, sofisticaram-se 

a produgao em massa e as tecnicas de marketing. As organizagoes — as industries 

representavam o eixo central do crescimento da economia — comegaram a 

perceber algumas significativas transformagdes no ambiente (Ansoff, 1984:7-8).

4 Henry Mintzberg. em entrevista a revista Long Range Planning, vol. 25, no. 4, 1992, pp. 99-104, afirma que 
nao fax uma critica do planejamento em si, mas da ideia de que estrategias possam ser concebidas dentro de um 
sistema formalizado. Para ele, estrategias existem “nas cabers” dos gerentes, cabendo aos planejadores 
formaliz^-las. A cria<?ao, a concepQiio das estrategias, ocorre fora de um processo formalizado ou rigidamente 
delimitado.

I

necessarias a consecugao de um firn especifico” (Motta, 1991:79). O proprio 

conceito de estrategia, na esfera militar, sofreu com o tempo alteragoes, passando 

a ser considerado arte e, posteriormente, ciencia de se elaborar pianos de guerra. 

Provavelmente venha dai toda a carga de inflexibilidade e rigidez tipicas dos 

documentos sobre estrategia organizacional. Tambem o carater sigiloso, quase 

secreto, que envolve diversas formulagoes e ate a implementagao das diretrizes. 

Nao e raro encontrar funcionarios em diversos niveis das organizagoes sem a 

minima ideia sobre o conteudo desses documentos. Resquicios, talvez, do 

pensamento militar incorporado a pratica administrativa.

O nascimento das estrategias nas organizagoes, em meados deste 

seculo, encontra o planejamento sendo realizado de forma centralizada e 

imaginado como agao inalienavel de um grupo especifico e isolado. Legado de uma 

epoca, a formulagao de estrategias ficou marcada como uma agao divorciada do 

resto da organizagao. A enfase racionalizadora no processo de planejamento e 

apontada hoje como um dos maiores entraves na incorporagao das estrategias em 

agoes e decisoes no cotidiano da empresa.4
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Comegaram entao a notar a importancia de se prever, com maior 

exatidao, a venda de produtos, o que exigia o estudo de perspectivas de 

crescimento de mercado. O future passava a fazer parte das preocupagoes dos 

empresarios. Nesse sentido, tanto orgamentos quanto provisoes foram eleitos os 

primeiros instrumentos para realizagao do planejamento de longo prazo.

Os pianos de longo prazo, em geral, buscavam extrapolar os dados 

quantitativos de um ano para o outro, ou seja, o enfoque se dirigia a defmir a 

aplicagao futura de recursos, baseados em orgamentos financeiros.

Esta etapa historica da formulagao das estrategias na organizagao e 

fruto dileto do modo de pensar taylorista/fordista. O cunho racional, centralizado, 

separado da pratica, concentrado em si mesmo permeou a pratica do planejamento 

estrategico. O piano calculado em detalhes ocupa maior importancia que suas

Claro esta que a questao fundamental era o piano; a implementagao era quase uma 

“consequencia natural” de um piano bem delimitado.
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Aumentava o poder de compra da populagao e a complexidade da gestao da 

economia, novas industrias surgiram (lazer, turismo, services etc.), crescia a 

competigao internacional, enfim, um conjunto sem precedentes de transformagoes 

no contexto socio-economico-politico mostrou-se de tai envergadura que as 

empresas comegaram a sentir necessidade de redirecionar agoes para atender as 

demandas do novo ambiente.

Achou-se que a solugao do problema estava no planejamento estrategico - 
analise racional das oportunidades oferecidas pelo meio, dos pontos fortes e 
fracos das empresas da escolha de um modo de compatibilizagao 
(estrategia) entre os dois extremes, compatibilizagao esta que deveria 
satisfazer do melhor modo possivel aos objetivos da empresa. Uma vez 
escolhida a estrategia, chegava-se a solugao essential, e a empresa deveria 
procurer implanta-la.

Entretanto, para fazer frente aos novos condicionantes, como a 

imprevisibilidade de eventos ..-^nndmicos e politicos no mundo dos anos sessenta e 

setenta, aliada a uma maior diverjificagao dos negocios, buscou-se assegurar a 

maior precisao possivel na formulagao da estrategia de forma a permitir o controle 

do futuro, antecipando decisoes. Ansoff e Hayes (1985:15) falam a respeito:
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consequencias. Havia a crenga que equacionada a relagao piano versus ambiente, 

o planejamento estrategico solucionaria as duvidas quanto ao futuro da empresa.

Embora o planejamento estrategico tenha ampliado a preocupagao 

com o ambiente externo, continuava se utilizando da mesma abordagem do 

planejamento de longo prazo, baseada em condigoes futuras e nao valorizando a

I1

A agao de planejar concentrava-se na estruturagao de um process© 

organizador e controlador das atividades dos executores do planejamento, atraves, 

de um lado, do desenvolvimento de pianos de longo prazo (integrado, coordenado 

etc.) e; de outro, do detalhamento dos meios que facilitassem a adaptagao da 

empresa a alteragoes no ambiente (Lorange e Vancil,1986:7-22). A questao do 

comprometimento nao era algo que preocupava os responsaveis pelo 

planejamento. Afinal, pianos bem formulados — e apoiados pela cupula, da 

organizagao — teriam o condao de envoiver os empregados.

A analise do ambiente interno e externo a organizagao representa o 

grande avango incorporado pelo planejamento estrategico, afinal fomece uma 

organicidade de como visualizar o futuro, o que pode resultar na viabilizagao de 

atividades complexas. Buscava-se o alinhamento entre o ambiente externo e 

interno, cujo equilibrio ocorria quando da analise de ameagas e oportunidades que 

o ambiente externo apresentava e uma avaliagao das forgas e fraquezas da propria 

empresa. “Com estas informagoes, seria entao possivel determinar a melhor 

combinagao entre possibilidades e capacidades e identificar o direcionamento 

estrategico a ser adotado” (Wood, 1996:21).

Alguns aspectos diferenciavam o escopo do planejamento de longo 

prazo do planejamento estrategico. Para aquele, o futuro era previsivel a partir da 

extrapolagao de dados do passado, ou seja, enquanto o futuro nao fosse 

descontinuo, o planejamento poderia prever acontecimentos. A influencia do 

ambiente encontra no planejamento estrategico maior ressonancia que no modelo 

anterior. No planejamento estrategico, o futuro nao e necessariamente uma 

extrapolagao do passado. Os acontecimentos nao obedecem a cadeias lineares de 

causa e efeito. Alem disso, o planejamento estrategico nao se concentra somente 

no estabelecimento de programas orgamentarios, mas tambem em potenciais de 

lucratividade futura (Ansoff,1984:18).
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O resultado nao poderia ser outro senao a percepgao que as agoes 

definidas nos pianos raramente transferiam-se para a pratica. A descoberta que 

alguma coisa entre o piano e a pratica nao favorecia a aplicagao era, de alguma 

forma, surpreendente, pois se o modelo funcionava perfeitamente na linha de 

montagem, o que havia de errado para nao dar certo numa atividade que assumia 

importancia cada dia maior para as organizagoes? Nao se cogitava que um piano 

rigido e pouco aberto a modificagdes na pratica restringisse a utilizagao das 

estrategias como referencial de agao do pessoal.

participagao do corpo gerencial na construgao de tais estrategias. Alem disso, nao 

se preocupando em analisar com a mesma enfase caracteristicas e condicionantes 

do ambiente interno.

Coerentes com esta perspectiva, Steiner e Miner (1981:117) quando 

elencam uma serie de cuidados a serem tornados na organizagao do processo de 

planejamento, explicitam a diregao burocratica e racionalista a tomar conta do 

processo. Nessa linha, sugerem ao planejador elaborar um “piano do piano” no qual 

deva incluir uma “declaragao decidida do compromisso do diretor executive”, alem 

de um “glossario de termos que assegure o entendimento comum” e dicas sobre 

“como nos comprometemos”. A visao de comprometimento e claramente secundaria 

e possivel de ser esquadrinhada de forma a caber em assinaturas ou documentos 

oficiais. Como assinala Wood (1996:23), e um problema exigir comprometimento de 

quern nao teve nenhuma participagao na construgao do programa ou na defmigao 

de suas metas. Sem a compreensao, o comprometimento torna-se algo dificil de ser 

obtido.

Logo se percebeu que o problema estrategico envolveria algo mais 

que a enfase administrativa (configuragao interna versus vinculagao externa). 

Haveria um processo a ser seguido que nao contemplava a segmentagao entre o 

piano e a implementagao. Como argumentam Tregoe e Zimmerman (1988:14), 

definir importantes pontos de decisao sobre o que a organizagao pretende ser 

difere do como realizara sua autodefinigao para conseguir transformar-se no que 

pretende.

Essa percepgao nasceu por imposigao do ambiente. Na decada de 

setenta a competigao entre as organizagoes havia se aprofundado, os recursos

I
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A abordagem estrategica entao vigente nao oferecia as respostas 

adequadas ao direcionamento da organizagao, por estar reduzida a uma pequena 

fragao do processo estrategico, o planejamento. E importante destacar o ponto de 

vista critico de Igor Ansoff (1984:187), um dos idealizadores das estrategias nas 

organizagoes, reconhecendo que o planejamento estrategico nao conseguia obter o 

envolvimento dos gerentes, e o que e mais grave: os gestores resistiam ao 

planejamento e em muitos casos o sabotavam.

Os diferentes enfoques da questao poderiam ser cobertos pelo que se 

passaria a chamar de administrate estrategica. Esta proposta introduziu a ideia de 

que nao era importante somente prever futuras ameagas e oportunidades do 

ambiente, mas criar condigoes de transformagao das capacidades internas da 

organizagao, denominadas por Ansoff et al. (1985:72) como: valores e normas 

organizacionais; habilidades administrativas e propensao para o risco; autoridade, 

responsabilidade, poder e tarefas; comunicagao e motivagao; e tecnologia.

A proposta da administragao estrategica vai alem da vinculagao ao 

ambiente, aprofundando a analise critica das condigoes atuais da empresa para 

atuagao no futuro. Incorpora tambem a ideia de necessidade de implementagao das 

mudangas, nao se restringindo mais aos pianos.

Esse processo de incorporagao do planejamento estrategico fica bem 

nitido na analise comparativa com a administragao estrategica, elaborada por Gaj 

(1986:11-12):

A rigor, a administragao estrategica nao muda as concepgoes do 

planejamento estrategico. O ato de planejar, com as decorrencias ja discutidas 

neste topico, continua fazendo parte da estrutura do novo modelo de estrategias. A 

administragao estrategica procure arquitetar condigoes favoraveis para 

implementagao dos pianos, visando produzir algum resultado concrete do processo.

deixavam de ser abundantes, aceleravam-se as inovagoes tecnologicas e a 

produgao/distribuigao tornava-se mais complexa (Ansoff, 1984:9). As caracteristicas 

do ambiente comegavam a se diferenciar daquelas observadas nos anos 50. 

Associada a competigao e a sofisticagao de mercados, o ambiente demandava 

inovagoes e criatividade na gestao empresarial.
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sistema de planejamento; administrate

• Planejamento estrategico e catalisado; administrate estrategica abrange e 
enriquece o processo.

• Planejamento estrategico e limitado a estabelecer uma postura com relat° a° 
meio ambiente; administrate estrategica acresce capacitate estrategica.

• Planejamento estrategico lida com fatos, ideias, probabilidades; administrate 
estrategica acresce aspirates e capacidades de gente, mudanga diaria da 

organizat°> realidades do todo.

• Planejamento estrategico encerra-se com um piano; administrate estrategica 
em um novo comportamento estrategico.

A administrate estrategica, embora amplie significativamente os 
pressupostos basicos do planejamento estrategico, nao os repudia. Isso pode ser 
observado pelo exame detalhado das vantagens da administrate estrategica 
contidas naquela analise comparativa:

• quando enriquece o processo, subentende-se mantidas algumas caracteristicas 
essenciais do processo;

• quando acresce capacitaqao, entende-se 
ambiente;

• (encerra-se) com um novo comportamento organizacional, da mesma forma que 
o planejamento estrategico preve um ponto de chegada, o que nao demonstra se 
a administrate estrategica e um processo de continua renovate ou conclui-se 
num determinado ponto — obviamente alem do que estipula o planejamento 
estrategico;

• inserir-se num sistema de apao nao significa romper com a necessidade de um 
piano anterior no qual as agoes devam se balizar.

J

n

• quando acresce dinamismo pela mudanga diaria, pela leitura da realidade num 
sentido global, isso nao significa negar a utilizat° de fatos, ideias e 
probabilidades levantadas no piano;

a ampliaqao da relate com o

• Planejamento estrategico e um 
estrategica e um sistema de ate.
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Basicamente, as ideias daqueles autores repousam na identificagao e 

construgao de vantagens competitivas dentro da empresa, como algo que possa 

resultar num beneficio percebido pela clientela. Evita-se recorrer as tipicas analise 

do competidor em relagao aos recursos hoje disponiveis. As enfases residem nas 

forgas internas da empresa, abertura para contribuigdes seja de individuos seja de 

equipes e dinamismo nas mudangas de definigoes operacionais quando mudarem 

as circunstancias do ambiente.

i
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Por outro lado, para Mintzberg (1994:107), o termo planejamento 

simplesmente nao combina com formulagao de estrategia. Aquele se refere a 

programagao estrategica, ou seja, a articulagao e elaboragao de estrategias 

existentes, nao a formulagao/construgao delas. Se a maioria das estrategias com 

sucesso se refere a visoes, que envolvem criatividade e intuigao, fornecendo 

diregao para as empresa, nao ha como se falar em “pianos” estrategicos. Hamel e 

Prahalad (1989:63-76) tambem nao dao muita importancia aos pianos no processo 

de elaboragao estrategica.

Longe de ignorar os avangos que a administragao estrategica trouxe 

para a melhor compreensao e adaptagao da empresa a novos contextos, esta 

demonstrar que nao houve uma ruptura conceitual 

(paradigmdtica) entre planejamento estrategico e administragao estrategica, mas o 

desenvolvimento de novos conceitos frutos de uma mesma base.

analise somente quis

A arquitetura estrategica aponta o caminho para o future por meio: (a) 

do conhecimento pelos gerentes dos novos beneficios que se pretende oferecer aos 

clientes; (b) das competencias necessarias para criar esses beneficios e; (c) do 

estabelecimento dos meios de acesso dos clientes aos beneficios criados. Uma das 

diferengas mais significativas em relagao aos procedimentos dos modelos 

anteriores reside no fato de a visao tradicional concentrar-se em ajustar os recursos 

existentes as oportunidades emergentes (Hamel e Prahalad, 1995:150), 

estabelecendo produtos e servigos. Por outro lado, a intengSo estrategica cria um 

“desajuste” entre os recursos existentes e as aspiragdes, o que denota a ideia de 

um apelo motivador, uma energia adicional a impulsionar o desenvolvimento de 

competencias internas para as empresas posicionarem-se, com sucesso, 

mercado.
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FIGURA 5 - Visao da estrategia competitiva das organizagoes

♦

DESTINODESCOBERTA

Fonte: Adaptado de Hamel e Prahalad (1989:71).

Tai energia e o que caracteriza a intengao estrategica, cujos principals 

componentes sao:

• nogao de diregao (ONDE SE PRETENDE CHEGAR) - compartilhar, junto aos 

funcionarios, as pretensdes da organizagao a serem alcangadas apos um certo 

periodo de tempo, caracterizando-se por ser suficientemente generica para 

comportar adaptagoes, experiencia, novas responsabilidades e criatividade.

• nogao de descoberta (O QUE SE PRETENDE OFERECER) - particularizar os 

beneficios de um determinado bem ou servigo oferecidos pela organizagao em 

termos de diferencia-lo da concorrencia;

desafios 
organizacionais 
bem articulados 

focam os esforgos 
individuals no 
medio prazo

inovagao 
competitiva ajuda 
a reduzir os riscos 

do processo 
competitive no 

curto prazo

a intengao 
estrategica 
assegura 

consistencia na 
alocagao de 

recursos de longo 
_____ prazo_____

DIREQAO

“como”Para a intengao estrategica o “como” nao alcanga 

importancia que os demais topicos, como pode ser observado na figura 5. A forma 

de fazer as estrategias organizacionais sofre adaptagoes frente a conjunturas 

diferentes, o que nao ocorre com os demais, que devem estar sempre presentes 

nas agoes das pessoas.

a mesma

Utiliza-se a intengao estrategica (nogao de diregao, destino e 

descoberta) como guia pare alocagao de recursos. Diferente da racionalizagao 

excessiva transformadora das estrategias em conjunto de pianos hermeticos, que

• nogao de destino (POR QUE SE DEDICAR A MISSAO) - buscar a compreensao 

das razoes que levam a empresa a adotar uma determinada missao 

(sobrevivencia, concorrencia etc.), para se propiciar maior estimulo emocional 

aos empregados.
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passam a ser considerados como uma virtual religiao, o melhor caminho para 
formalizar, decompor e racionalizar as estrategias (Mintzberg, 1994b).

As concepgoes dos dots autores trazem uma ruptura na teoria da 
formulagao estrategica. Destacam a importancia da elaboragao de uma diregao, 
sem qualquer vies dogmatico ou burocratico, que orientara e animara o alcance dos 
objetivos determinados e a necessidade de envolvimento permanente dos estratos

O processo de elaboragao das estrategias organizacionais concentra- 
se na captagao da experiencia dos gerentes, aliada a informagoes do ambiente 
externo, a firn de gerar uma diregao para o negocio. Nesta perspectiva, os pianos 
servem como veiculos de coordenagao de esforgos. O ponto fundamental encontra- 
se na compreensao de relagoes e nao na construgao de urn unico cenario, fixo, 
com o objetivo de estabelecer uma verdade a imagem do atirador que almeja 
acertar o centre do alvo. Nao ha urn inicio, meio e firn colocado de forma linear e 
intransponivel frente aos eventos do ambiente. Como afirma Mintzberg (1994), as 
estrategias dao origem aos pianos, e nao o inverso.

!

!
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Embora com algumas diferengas quanto a condugao do processo, 
tanto Mintzberg quanto Hamel e Prahalad sao criticos severos do tradicional 
planejamento estrategico, idealizador das melhores solugoes, nem sempre 
operacionalizaveis, e regulador das instrugoes a serem seguidas passo-a-passo.

Em sintese, o planejamento estrategico geralmente “atrapalha” o 
pensamento estrategico, levando os gerentes a confundirem visao real com 
manipulagao de numeros (Mintzberg, 1994a). Aqui se encontra o ponto central da 
questao: as estrategias mais bem-sucedidas sao visoes, nao pianos. Se o futuro e 
incerto, somente uma abordagem flexivel pode formar os contornos da estrategia 
organizacional.

Coincidente com a visao desses autores, Johnson (memo:2-6) 
assinala que o planejamento antes tinha como firn a antecipagao de decisoes, com 
enfase de curto prazo e abordagem disciplinar. Atualmente, a previsibilidade de 
acontecimentos futures tern importancia secundaria. Por premissa, admite-se a 
impossibilidade de predigao. Da-se valor, por outro lado, a inteligencia e 
criatividade de se apreender relagoes de causa e efeito.
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Levando-se em conta essas premissas, as pessoas passam a ser 

elementos criticos e contribuintes para o aperfeigoamento das atividades da

A formulagao das estrategias nao se resume a uma etapa distanciada 

da vida organizacional, concentrada nos limites de gabinetes situados na cupula da 

empresa. A formulagao das estrategias organizacionais converteu-se num amplo 

processo de reflexao da dinamica do ambiente extemo em face da competitividade 

interna, principalmente o desenvolvimento das pessoas, da disseminagao da 

discussao dos rumos para a expansao da empresa em ambientes complexes, com 

inumeros fatores inter-relacionados.

gerenciais no processo. Na verdade, sao as pessoas de linha, diretamente 

vinculadas ao operacional e ao ambiente, quern formulam as estrategias. Essa 

perspectiva de um processo continue e definida por Mintzberg (1994a) como 

pensamento estrategico e por Hamel e Prahalad (1995) como intengSo estrategica.

Enquanto processo, a formulagao de estrategias implica 

disseminagao junto ao maior numero possivel de colaboradores. Nao para atuarem 

como coadjuvantes na divulgagao de metas e resultados, mas participantes ativos 

da reflexao da empresa no ambiente. Mais que ninguem, eles conhecem os 

alavancadores e restritores da competitividade da empresa, fato que os legitima a 

discutirem o posicionamento de suas areas frente ao ambiente e a integragao as 

demais fungoes da organizagao.

Ambos aproximam o pensar estrategico da execugao. Nao os 

imaginam distantes, mas integrados e sendo continuamente criticados, afinal o 

ambiente e dinamico e torna-se necessario acompanha-lo. Essas ideias convergem 

com a reestruturagao observada nos processes de trabalho no que tange a 

percepgao do empregado das mudangas ambientais, a participagao critica no 

processo produtivo e ao desenvolvimento de competencias que permitam integrar 

seu trabalho ao direcionamento estrategico. “O pensamento estrategico... envolve 

intuigao e criatividade. O resultado do pensamento estrategico e uma perspectiva 

integrada do empreendimento, uma visao de diregao que nem sempre e 

precisamente articulada” (Mintzberg, 1994:108). Mas que procura encorajar o 

aprendizado informal, produzir novas perspectives e, dessa forma, impulsionar a 

mudanga.
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Este topico tern como objetivos:

• operacionalizar o conceito da expressao “carater estrategico de “T&D".

2.3.1 - Diferentes enfoques das agdes de desenvolvimento

organizagao. Dai o papel das areas de ’T&D" em auxiliarem no desenvolvimento 

dessas competencias e na coordenagao do processo.

2.3 - O Papel Estratdgico do "Treinamento e Desenvolvimento" para a 

Organizagao

• distinguir diferentes conceitos de agoes de “T&D” e identificar as orientagdes do 

treinamento segundo uma visao ampliada ou restrita do desenvolvimento das 

pessoas;

Nao e rara a utilizagao do termo "Treinamento e Desenvolvimento" 

para se referir a procedimentos absolutamente diversos, em certas situagoes, ate 

antagonicos. Palavras como educagao, pedagogia, desenvolvimento, treinamento e 

adestramento nao sao sinonimas, embora sejam assim empregadas, muitas vezes, 

sem qualquer relagao com os procedimentos vivenciados na pratica do 

aprendizado. Cada uma delas traz consigo principles distintos sobre o processo de 

formagao do homem e incorpora uma visao propria da relagao a ser estabelecida 

entre a organizagao e o empregado.

• identificar as implicagdes das qualificagoes do trabalhador em face das 

transformagoes na organizagao do trabalho;

Qualquer iniciativa de formagao que importe adestramento envolve 

tecnicas didatico-pedagogicas voltadas para o condicionamento do trabalhador ao 

exercicio de uma atividade. O adestramento no ambiente de “treinamento" se 

caracteriza por uma resposta (esperada) a um estimulo oferecido. O processo 

educative de adultos baseado em repetigao e reconhecimento faz da agao de
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O condicionamento ocorre quando se entende o trabalhador como um 

apendice do processo, solicitando dele a repetigao infindavel de uma agao 

previamente modelada. Nao se da qualquer importancia em conhecer os processes 

mentais de aprendizagem. Dadas situagoes que demandem inteligencia geral e 

universal para decisoes de eventos imprevistos, o reflexo condicionado, por ser 

simples, imediato e limitado a uma situagao tipica (Lima, 1984), pode nao oferecer 

os resultados que se deseje obter.

Por sua vez, desenvolvimento refere-se a preparagao, na organizagao, 

do individuo para o desempenho de uma atividade futura (Hamblin, 1978:20), sem 

necessariamente adotar a plenitude dos principios do processo educacional. 

Rothwell e Kazanas (1994:303) observam desenvolvimento como conhecimentos e

I

Levando-se em conta que pedagogia e a filosofia, a ciencia e a 

tecnica da educagao (Piletti,1989:40), ela operacionaliza os valores, ideais e 

finalidades da educagao. A pedagogia transforma a educagao num ato intencional e 

eficaz, por meio da definigao dos metodos e processes educativos, diretrizes, 

praticas de ensino etc.

Educagao, ao contrario, e o processo de reelaboragao e descoberta 

de conhecimentos. Envolve o desenvolvimento integral do homem, “quer seja pela 

sua capacidade fisica, intelectual e moral, visando nao so a formagao de 

habilidades, mas tambem do carater e personalidade social” (Aranha, 1989:49). 

Educagao e vislumbrada como um processo amplo e generico, ligado a formagao 

plena do homem. O processo educacional pressupoe o homem como sujeito das 

agoes, manifestada por meio de praticas sociais, portanto, contextualizando o 

aprendizado ao ambiente social no qual se encontra inserido. E dificil conceber a 

educagao senao como facilitadora da integragao do homem junto a sociedade. “E 

falso imaginar uma educagao que nao parte da vida real: da vida tai como existe e 

do homem tai como ele e (!)... E falso pretender que a educagao trabalhe o corpo e 

a inteligencia de sujeitos soltos, desancorados de seu contexto social...” 

(Brandao, 1985:70).

aprender uma situagao limitada, na qual as possibilidades de solugao se 

circunscrevem a um campo de analise reduzido.
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QUADRO 3 - “T&D” centrado na tarefa e centrado nos resultados

“T&D” CENTRADO NA TAREFA

>

enfase no controle sobre processos

habilidades ligadas a responsabilidades presentes, mas indissociaveis da formaQao 

do profissional para o future.

nao necessariamente relacionado com 
as estrategias organizacionais

trabalho rigidamente controlado e 
monitorado pela administragao

baseado no desenvolvimento de 
tragos do perfil

baseado na formagao integral do 
homem para enfrentar a o novo 

ambiente e propiciar reelaboragoes de 
projetos de vida

desenvolvimento profissional 
relacionado ao know-why - capacidade 
de viabilizar o process© de produgao, 
com assungao de responsabilidades 

pelosresultados

relacionado com as estrategias 
organizacionais

“T&D” CENTRADO NOS 
RESULTADOS

desenvolvimento profissional 
relacionado ao know-how - 

capacidade de realizar tarefas de 
acordo com o padrao de resultado e 

tempo definidos previamente (no 
planejamento)

trabalho planejado e avaliado pelo 
proprio trabalhador/grupo (celulas de 
produgao, grupos semi-autonomos 

etc.)

enfase no controle sobre resultados

FONTE: Adaptado de Malvezzi (1995:15-33).

Seguindo essa linha, treinamento “e qualquer atividade que procura, 

deliberadamente, melhorar a habilidade de uma pessoa no desempenho de urn 

cargo” (Hamblin, 1978:20), estreitando a diferenga entre o que os individuos sabem 

ou podem fazer e o que eles deverao saber ou fazer. O treinamento ancora-se nos 

limites da execugao de uma tarefa, detalhadamente prevista dentro de uma fungao 

especifica. "Se essas atribuigoes sao suscetiveis de subdivisao, o treinamento 

podera atingir os niveis de passo e micropasso” (Roux, 1983:7).

Os conceitos trazidos remetem a analise de que o papel do 

treinamento pode se dirigir ao desempenho de uma atividade delimitada ou 

contribuir com a formagao integral da pessoa. A opgao por uma ou outra revela a 

adogao de urn paradigma diferente na gestao dos recursos humanos, conforme 

definido no quadro a seguir.
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O “T&D” com foco na tarefa considers o homem como mera extensao 

da maquina, conforme preconiza o pensamento taylorista. Equivale a admiti-lo como 

uma pega de reposigao, habilitado para o exercicio de pequenas e controladas 

tarefas, que exigem o minimo de habilidade. Por outro lado, o foco nos resultados 

assume o individuo como ser inserido num conjunto maior de relagoes, exercendo 

urn papel de observador da realidade externa (transformagoes sociais, tecnologicas, 

organizacionais etc.) e critico quanto aos impactos decorrentes para o negocio da 

empresa.

A visao anterior, centrada na tarefa, portanto, mais restrita, concebe 

as politicas e agoes de “T&D” voltadas para especificidade de uma fungao ou de 

um determinado cargo, fragmentada em termos de conhecimentos, habilidades e 

atitudes. O "T&D” passa a ter tanto um foco controlador, no sentido de projetar e 

avaliar com precisao o que ensinar, a quern, quando e como faze-lo, quanto um 

foco quantitative, no sentido de objetivar o maior numero de treinamentos num 

menor tempo e custo possiveis.

i

I

O treinamento revela-se como um instrument© de despersonalizagao 

do individuo, importando o ingresso de pessoas no processo, a transformagao da 

informagao e a saida com um determinado conhecimento ou procedimento. Como 

analisa criticamente Roux (1983:88-90), o treinamento assume o homem como uma 

mercadoria a ser processada de forma padronizada para o atendimento de uma 

demands: “Essa desqualificagao da singularidade... e fundamental para o exito do 

treinamento (nesta perspectiva). O que vai interessar e se esse homem ansioso ou 

tranquilo, criador ou mediocre, conseguira adquirir os comportamentos, habilidades 

e atitudes exigidos pelo perfil da sua fungao”.

I]

E o “perfil de sua fungao”, nesses casos, traduz-se pela visao 

fragmentada do processo de trabalho. O treinamento transmite informagoes 

especificas de uma etapa, sem que o trabalhador saiba os desdobramentos ou

Nessa linha, as agoes de “T&D” nao cabem nos limites da sala de aula 

ou dos manuais de treinamento. Vao alem. Estimulam, atraves de politicas 

coordenadas com outras fungoes organizacionais, a busca de novas fronteiras de 

conhecimentos, encorajando iniciativas de autodesenvolvimento e de 

complementagao ao aprendizado obtido em situagao de trabalho.
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Os principals objetivos do treinamento sao:

A visao restrita das deou

2.3.2 - Visao abrangente de “T&D”: a rupture do legado taylorista de 

organizagao do trabalho

Com a maior complexidade do contexto social no seculo XVIII, a 

estrutura produtiva foi se alterando. 0 trabalho comegou a se relacionar com a

2. proporcionar oportunidades para o continue desenvolvimento pessoal, nao 
apenas em seus cargos atuais, mas tambem para outras fungoes para as 
quais a pessoa possa ser considerada;

opgao pela visao ampliada ou restrita das agdes 

desenvolvimento esta associada a contribuigao do trabalhador para o exito 

competitive da empresa. Se a organizagao adota uma postura inovadora frente aos 

desafios do ambiente, cabe as agoes de treinamento urn papel central no processo.

No campo da prestagao de servigos, em especial no setor bancario, a 

realidade nao e diferente. A integragao de mercados em nivel nacional e 

internacional aproxima a concorrencia e as inovagoes, o que exige do bancario 

capacidade de adaptagao e autonomia para responder as necessidades do cliente.

5 Chiavenato, Idalberto. Recursos Humanos - EdigSo Compacta. Sao Paulo: Atlas, 1986, p.289.

3. mudar a atitude das pessoas, com varias finalidades, entre as quais criar 
um clima mais satisfatorio entre empregados, aumentar-lhes a motivagao e 
toma-los mais receptivos as tecnicas de supervisao e gerencia; (grifos 
nossos).5

1. preparar o pessoal para execugao imediata das diversas tarefas 
peculiares d organizagao',

repercussoes de suas tarefas. Alguns manuais de treinamento refletem tai 

concepgao, ratificando a visao do treinamento como basicamente de preparagao do 

individuo para o trabalho num ambiente hierarquicamente dividido e pre- 

determinado:
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A racionalizagao do trabalho encontra seu apice com os principios da 

administragao cientifica propostos no modelo taylorista. O delineamento sistematico 

e rigoroso do processo de trabalho desIocava da operagao o saber e criava toda 

uma sorte de procedimentos visando adaptar o homem ao desenho do processo 

produtivo, no qual a maquina ocupava papel central.

No modelo tradicional relacionado a concepgao taylorista, as agoes de 

“T&D” eram imaginadas a partir de urn patamar minimo de conhecimentos gerais 

oferecidos pela educagao formal (nas escolas). Restaria ao treinamento o simples 

papel de enfatizar os aspectos operacionais vinculados ao exercicio de tarefas 

especificas no processo produtivo.

Fleury e Fleury (1995:34) narram o caso, extraido de A Riqueza das 

Naqoes, de Adam Smith, da especializagao de tarefas promovida em uma fabrica 

de alfinetes, dividindo o processo de trabalho em dezessete etapas, cada uma 

sendo executada por urn trabalhador, o que permitiu decuplicar a produgao. A partir 

dai, a questao do processo de trabalho sofre ampliagao a medida que a 

produtividade, a eficacia do trabalho, ganha importancia em face da quantidade de 

trabalhadores.

Para obtengao de crescentes padroes de produtividade, a divisao do 

trabalho passa a ser amplamente utilizada no processo produtivo. Kuenzer 

(1986:27) assinala que tres causas sao responsaveis pelo aumento da 

produtividade advinda da divisao do trabalho: aumento da destreza do trabalhador 

por especializar-se numa parcela do processo de trabalho; menor tempo na 

passagem de uma operagao a outra e; utilizagao de um so homem, com o recurso 

de maquinas, para realizar o trabalho de muitos.

i

Muito embora o distanciamento do homem de sua produgao ja 

estivesse em curso antes das proposigoes de Taylor, no inicio deste seculo, as 

ideias preconizadas na administragao cientifica langaram a atividade humana no 

trabalho a um grau de desqualificagao inedito, cuja brutal simplificagao age em 

favor do aumento da produtividade.

produtividade quando ha trezentos anos os homens se organizaram em 

manufaturas para trocas mutuas de excedentes de suas produgoes.
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O desenho da organizagao do trabalho neste final de seculo, com uma 

enfase mais cooperativa e participativa, vem alterar significativamente o papel do 

trabalhador na relagao estabelecida com a empresa, em razao de comegar a trincar 

a rigida divisao do trabalho e a segmentagao da teoria e pratica, sustentaculos do 

modelo taylorista.

Entretanto, com o advento da era da informatica, essa proposta passa / 

a ser insuficiente, pois, com a criagao de "maquinas inteligentes”, o desempenho 

das atividades requer conhecimento geral do processo de trabalho, ao inves de 

conhecimentos especificos e compartimentalizados (Saviani, 1994:160). (

Os anos 90 trazem para as organizagoes que atuam em ambiente de 

alta competitividade a novidade de diferenciar-se da concorrencia por meio da 

qualificagao dos funcionarios e da forma como o trabalho e organizado. As “fontes 

tradicionais de exito”, para Pfeffer (1996:6), tornaram-se menos importante (a) com 

a diminuigao da tendencia de ganhos de escalas a medida em que se fornece 

servigos mais especializados e fragmentados junto a populagao; (b) com a 

constante adaptagao da tecnologia em face da rapida defasagem frente a avangos

Em decorrencia, se antes ao trabalhador nao era dado qualquer 

acesso ao saber de seu trabalho, hoje se toma imperative nao so esse 

conhecimento, mas exerce-lo de forma criativa, relacionando-o as demais etapas 

do processo, o que, em outras palavras, inviabiliza a divisao entre teoria e pratica, 

entre a concepgao e a execugao.

“treinamento

Eboli (1996:91) reforga essa impressao quando assinala que a 

reorganizagao do ambiente do trabalho nos bancos caminha na diregao de evitar o 

“taylorismo”, a subutilizagao das capacidades dos colaboradores e a ausencia de 

mecanismos de manifestagao das aspiragoes dos funcionarios, em nome do 

surgimento de solugoes criativas para os problemas enfrentados.

inclusive doO papel de Recursos Humanos, 

desenvolvimento”, com relagao a esse modelo, nao pode ser o mesmo que o 

historicamente desempenhado, no qual o carater reativo e a baixa sintonia em 

relagao aos negocios da empresa eram caracteristicas marcantes.
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da concorrencia e; (c) a disponibilizagao de recursos internacionais em face da 

desregulamentagoes de mercados mundiais.

O vinculo burocratico-formal estabelecido entre o trabalhador e a 

diregao da empresa, simbolizado pelo modelo nine-to-five, baseia-se, de um lado, 

na responsabilidade assumida pela empresa de desenvolver e centrar na cupula 

ideias inovadoras e; de outro lado, no cumprimento de normas e cega lealdade a 

Empresa. Porem, esse vinculo nao se adapta as exigencies do trabalho no contexto 

atual. Como assinala a revista Exame (22/5/96:36), o principal mandamento na 

gestao organizacional e a capacidade de gerar trabalho e remuneragao ao inves de 

emprego e salario, ou seja, estabelece um vinculo relacionado a performance e 

compensagao atrelada a qualidade do trabalho.

A figura do comprometimento passa a ser um dos aspectos mais 

desafiadores e importantes dentro desse modelo, por ser algo que ultrapassa o 

vinculo formal e da sustentagao para o enfrentamento dos desafios ambientais 

(Amatucci, 1994:171). A questao do comprometimento reordena a relagao entre o 

trabalhador e a empresa, por presumir engajamento ao inves de submissao.

Por isso, o conceito assumido neste estudo de qualificagao incorpora o 

aspect© da organizagao do trabalho, ou seja, ele nao e exclusive da pessoa, mas 

relacionado a como se organiza o trabalho na empresa para propiciar o 

desempenho desejado. Dessa forma, qualificagoes humanas no trabalho significam 

a capacidade de realizar uma atividade laborial com maior destreza, precisao e 

conhecimento, em menor tempo possivel e com maior responsabilidade (Carrillo 

V., 1994:141), reconhecendo a integragao entre etapas de trabalho e relacionando 

experiencias anteriores para solugao de problemas.

Isso representa para as agoes de “T&D” a ruptura entre duas 

qualidades de pedagogia (Kuenzer, 1986:47): aquela destinada a ensinar a teoria 

para os dirigentes e aquela dirigida a ensinar o conteudo do trabalho ao 

trabalhador. A concepgao de duas abordagens distintas e claramente delimitadas 

simboliza o modelo taylorista transposto para as praticas de “T&D”, segmentando a 

transmissao de conhecimentos de acordo com o nivel do trabalhador na hierarquia.
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QUADRO 4 - Investimentos em treinamento no sistema bancario

1993 1995
675.000 577.000

Fonte: Balango Social dos Bancos - Febraban - 1993/1995.

• Somados treinamentos intemos, treinamentos abertos e no exterior.
** Apesar do virtual congelamento das taxas de c£mbio a partir do Plano Real, os numeros de 1996 sflo superiores aos de 1993 
computando-se a inflagdo em real.

A redugao do contingente de bancarios e acompanhada pelo aumento 

proporcional a razao de 1,05 para 1,14 treinamentos por pessoa de 1993 para 1995. 

Outro dado que revela o acrescimo de investimentos nas agoes de “T&D” apos o

Segundo dados da Federagao Brasileira das Associates de Bancos 

(Febraban), os investimentos em treinamento no sistema bancario antes e depois do 

Plano Real, em 1994, sao os seguintes:

Mesmo nos Estados Unidos, o Secretario do Trabalho, Robert Reich 

(Henkoff: 1993.40-47), expressou preocupagao quanto ao tratamento concedido 

pelas empresas em relagao aos trabalhadores americanos, vistos mais como custos 

a serem cortados que “recursos” a serem desenvolvidos. Os numeros relacionados 

aos investimentos em treinamentos nos Estados Unidos, constantes na mesma 

materia, sao esclarecedores: somente 15.000 empregadores — 0,5% do total — 

respondem por 90% dos US$ 30 bilhoes gastos anualmente no treinamento.

Contingente de Bancarios

Participagao em Treinamentos* 

Investimentos em treinamento

710.718
US$ 80 milhoes

655.098
R$ 150 milhoes**

Nao se recomenda, porem, como analisa Fischer (1991:85-89), 

simplesmente importar modelos de gestao modernizantes, descontextualizados dos 

tragos culturais e relagoes de poder estabelecidos. A questao do comprometimento 

e desafiadora para a teoria organizacional por abrigar uma problematica que 

ultrapassa os limites da organizagao, relacionando instancias organizacionais e 

institucionais. Como se exigir, de urn lado, urn novo conjunto de capacitagoes se de 

outro as praticas de Recursos Humanos vigentes reproduzem padroes historicos de 

desconfianga (negociagoes salariais, politicas de rotatividade, baixo investimento 

em agoes de “T&D”, carreiras fechadas, ausencia de canais de comunicagao etc.)?
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2.3.3 - O carciter estrategico de “T&D”

Treinar como um fim em si mesmo traduz uma pratica de beneficio (ou i 
punigao!), o que nao combina com o treinamento em empresas que enfatizam a \ 

aprendizagem. Nesta, o enfoque na quantidade (de recursos alocados e de 

participagao em eventos) e substituido pelo enfoque no process© estruturado de > 
desenvolvimento de competencias, orientado para otimizagao dos resultados e para / 

o crescimento pessoal e profissional dos empregados. Em outras palavras, o ] 

treinamento — e a empresa em ultima analise — assume o trabalhador como I 

homem, individualizado, e nao como forga de trabalho, massificado.

Uma das questoes principals em Recursos Humanos e a retorica 

quanto a sua importancia para o desenvolvimento organizacional e a posigao

Evidentemente o investimento em formagao de pessoal nao e, por si 

so, revelador seguro de uma relagao diferenciada entre trabalhador e empresa ou 

de praticas diferenciadas de gestao de Recursos Humanos. Servem apenas para se 

detectar ao menos uma tendencia de investimento nas agoes de “T&D", em termos 

genericos, num setor dos mais competitivos e no qual a fungao tecnologica ocupa 

uma posigao estrategica para produgao de bens e servigos.

Plano Real extrai-se do confronto de investimentos realizados em treinamento com 

relagao a outros gastos dos bancos. Por exemplo: em 1993, o treinamento 

representava 4,4% dos gastos em relagao a despesas com alimentagao e 

assistencia a saude; porem, este numero sobe para 7,52% em 1995.

i 
i 
i 

It 
i

I

Numa pesquisa comparativa entre empresas do Japao, Coreia e Brasil 

(Fleury e Fleury, 1995:226-229), sobre aprendizagem organizacional, em setores de 

ponta, afirma-se que as estrategias de recursos humanos sustentaram e 

impulsionaram os processes de aprendizagem para atuagao competitiva das 

organizagoes no mercado. No caso especifico das industrias brasileiras observa-se 

uma maior relagao entre desempenho e sistemas de remuneragao; maiores 

investimentos em programas de treinamento para o nivel operacional; e criagao de 

estrategias participativas.
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necessidade de um

Mesmo sobre este enfoque operacional, poucas sao as empresas que 

utilizam o treinamento com um fim estrategico. O comum e nao relaciona-lo com 

objetivos corporativos. Objetivamente, a contribuipao do treinamento pode se dar a 

partir das seguintes apoes: implementar nova politica; implementar estrategias 

(disseminar conceitos estrategicos, esclarecer passos na implementapao da 

estrategia, organizar a formulapao de estrategias); efetivar mudanpa organizacional 

com base nas estrategias e promover discussoes sobre o ambiente.

Na visao de Rothwell e Kazanas (1994:16-19), o reconhecimento do 

papel estrategico de Recursos Humanos ocorre por meio da relapao entre 

planejamento global da empresa e pianos de R.H., cuja elaborate compreenderia 

a inclusao de duas dirnensoes: a relapao entre as estrategias da organizapao e 

estrategia da area e outra relativa ao levantamento de tendencies de mudanpas 

organizacionais no ambiente. Ambas permitiriam arquitetar os conhecimentos e 

habilidades a serem requeridos no future, o que levaria a area de R.H. a exercer 

um papel estrategico dentro da organizapao.

secundaria que virtualmente ocupa quanto a sua participapao (estrategica) na 

organizapao. E o que Albuquerque (1987:2) percebeu como um paradoxo.

Descend© aos niveis das funpoes de R.H., o treinamento traria uma 

contribuipao estrategica para organizapao quando viabilizasse a implementapao de 

decisdes e de politicas formuladas por outras esferas da organizapao (Hussey, 

993:277-299).

§

O resgate historico do desenvolvimento da Administrapao de Recursos 

Humanos (ARH) ajuda a compreender esse papel secundcirio no conjunto das 

funpoes organizacionais. Diversos fatores contribuiram para isso. Desde uma serie 

de limitapoes impostas pelo Estado, via legislapao, ate a pura e simples importapao 

de tecnicas estrangeiras de ARH.

!

i

apoes visando o 

habilidades e atitudes nas pessoas, dentre outros aspectos, 

percebeu-se que a relevancia das funpoes de Recursos Humanos era maior quanto 

mais intensas fossem as pressdes externas.

quando houve 

ou de

Porem, 

negociapoes com sindicatos 

conhecimentos,

interlocutor para 

desenvolvimento de
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O carater estrategico de qualquer fungao de Recursos Humanos existe 

se os processes de trabalho na organizagao traduzirem uma valorizagao do trabalho 

humano, em qualquer instancia da organizagao.

Entretanto, a configuragao de carater estrategico ocorre somente 

quando o staff de Recursos Humanos participa como um interlocutor indispensavel 

do processo de formulagao estrategica. Nao por simplesmente recomendar a teoria 

que todas as areas sejam ouvidas em tai elaboragao, mas porque as qualificagoes 

humanas passam a ser consideradas fundamentals para o atendimento dos 

objetivos da empresa.

Reconhecer a importancia de Recursos Humanos — e “T&D” — e 

diferente de conferir-lhe papel estrategico na organizagao. Haveria, no maximo, 

uma adaptagao das agoes a um context© que exige a participagao mais ativa da 

area, que significaria um avango na relagao estabelecida com as estrategias 

organizacionais.

Tai aspecto e muito important©. Mohrman e Lawler III (1995:218) o 

salientam quando afirmam que "o know-how da administragao de recursos

Vale destacar as argumentagoes de Wood (1992:33) contrapondo uma 

abordagem classica a uma abordagem emergent© de elaboragao de estrategia: “A 

reagao contra a administragao estrategica classica tern sido tanto contra sua 

suposta enfase na diversificagao, quanto ao seu negligenciamento aos recursos 

humanos...”. Se concepgao e execugao caminham juntas, sem a cupula monopolizar 

a formulagao de estrategias e com foco no processo, a enfase nao residiria “na” 

estrategia, mas no envolvimento dos diversos niveis organizacionais na formulagao 

de estrategias emergentes.

Para ilustrar essa concepgao de relacionamento entre estrategias 

organizacionais e “T&D”, Pfeffer (1994:254) oferece um exemplo no qual o 

alinhamento entre uma e outra foi obtido atraves da listagem dos objetivos 

estrategicos num eixo de uma matriz e das atividades de treinamento em um outro 

eixo, dando suporte aos objetivos estrategicos. Para o autor, de uma maneira 

rapida, isso forneceria informagoes sobre atividades que nao eram necessarias e 

lacunas no atendimento a tais objetivos.
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i
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■

i

■

humanos e util em dois niveis do processo da estrategia: e importante para 

substanciar deliberates sobre estrategia, sua implementagao e suas 

consequencias, e e importante no processo de estrategia em si” (grifos nossos/ Ha 

dois momentos que expoe a importancia (estrategica) de R.H.: na concepgao das 

estrategias e na disseminagao das estrategias, que oferecem oportunidade de 

recolocar o vinculo entre trabalhador e empresa alem do burocratico-formal, 

considerando a visao que o trabalhador elabora sobre o seu papel na organizagao, 

o trabalho que desempenha, as perspectivas da atividade que realiza e as relagoes 

estabelecidas com outras instancias organizacionais.

Poderiam agir nesse processo como facilitadores nao so na orientagao 

e definigoes de programas de treinamento, mas tambem na consultoria a iniciativas 

de autodesenvolvimento, estabelecimento de aliangas estrategicas com outras 

empresas, agoes de benchmarking etc., concorrendo para a transformagao da 

organizagao em diregao aos postulados estabelecidos na intengao estrategica.

Essa participagao ativa no processo estrategico pode ser o elemento 

de resgate da importancia de R.H. para a organizagao. Algo aproximado ao papel 

dos planejadores, imaginados por Mintzberg (1994a) com fungoes diferenciadas 

dos executores do tradicional planejamento estrategico. Eles passariam a oferecer 

insumos ao processo de formulagao estrategica, ampliando as questoes a serem 

consideradas pelo pessoal na construgao do pensamento estrategico e agindo 

como verdadeiros catalisadores no que tange ao encaminhamento e 

estabelecimento das relagoes do processo de formulagao das estrategias.

Assumir essa fungao de planejadores significa outra dimensao as 

atribuigoes do profissional de Recursos Humanos, que dentro da perspectiva de 

ARH estrategico requer conhecimentos e habilidades multidisciplinares. Uma das 

conclusoes do estudo de Albuquerque (1987:213) revela que os profissionais de 

R.H. estao envolvidos "... de uma forma ou de outra, na formulagao das estrategias 

organizacionais, na maioria das empresas pesquisadas”. Se naquele periodo, 

moados dos anos 80, o ambiente ja demandava alguma participagao do pessoal de 

“T&D” na formulagao de estrategias, ainda mais agora quando a gestao de 

Recursos Humanos volta-se para a qualificagao do pessoal visando o aumento da 

produtividade e qualidade do trabalho.
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(1) a gestao passa

A estrategia e um meio atraves do qual convergem as conclusbes de 

um processo em que a empresa demarca suas relagoes com o ambiente e com os 

colaboradores intemos. Tai processo condiciona e referenda as agoes e decisoes 

adotadas tanto pelos gestores quanto pelos demais colaboradores. Assim, o papel 

estrategico das agbes de “T&D” admite mas vai alem da integragao das estrategias 

especificas da area — quando existem — com as instancias de Recursos Humanos 

e Organizacionais.

!

6 Folder intitulado Vamos fazer do maior banco do Brasil o melhor banco do Brasil, disponivel em qualquer 
posto de atendimento do Banco do Brasil.

O texto expoe a participagao do treinamento durante o processo de 

mudanga organizacional, supostamente realizada dentro de uma perspectiva de

a contar com maior participagao de acionistas 
minoritarios, inclusive funcionarios, prevalecendo sempre criterios tecnicos 
de administragao; (2) um forte investimento em tecnologia vai coIocar o 
Banco em linha de igualdade com o que ha de mais sofisticado no setor; (3) 
a politica de treinamento vai se refletir positivamente na capacitagao 
profissional de milhares de funcionSrios (grifos nossos).

Para se ter uma ideia da dimensao estrategica alcangada pelas 

qualificagbes no bojo das fungoes organizacionais, basta verificar as medidas 

publicadas pelo Banco do Brasil, por meio de um sucinto folheto distribuido a 

clientela e usuarios, expondo o processo de reestruturagao da Empresa6. Tres 

medidas estao em curso visando coIocar a Empresa em plena sintonia com seu 

tempo:

O carater estrategico de “T&D” nao se limitaria ao relacionamento 

entre pianos de niveis diferentes — cupula da organizagao, R.H. e “T&D” —, 

embora seja recomendavel. Mas, alcanga a elaboragao e o processo estrategico. 

Dai, a razao de os profissionais de Recursos Humanos nao se restringirem a 

participagao na disseminagao das estrategias, mas serem interlocutores 

indispensaveis em todo o processo (formulagao, disseminagao e revisao das 

estrategias). Como afirmam Mohrman Jr. e Lawler III (1995:218), os gerentes de 

Recursos Humanos se tornariam "parceiros por inteiro no processo estrategico”, 

proporcionando uma contribuigao, de fato, estrategica, para as organizagbes.
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Conclusao

Cabe, porem, ressalvar que o processo de reestruturagao produtiva 

nao e homogeneo nem mesmo atinge indiscriminadamente todos os setores da 

economia. E como tai, o treinamento nessa concepgao nao serve como uma receita 

inadvertidamente aplicada em qualquer ocasiao.

modernidade, agilidade e eficiencia que se pretende dotar a Empresa. Nao e por 

outro motive que a enfase do treinamento, como uma das agoes a tornar o Banco do 

Brasil mais competitive, encontra-se ao lado da questao tecnologica. Como se a 

modernidade que esta se reveste pouco adiantasse se disseminada em ambiente 

organizacional onde nao haja trabalhadores qualificados a opera-la e geri-la. Caso 

contrario, por que a prioridade em investir nas pessoas, num particular momento de 

reconhecidas dificuldades da Empresa?

i

I

Alias, experimenta-se urn momento extremamente oportuno por 

apresentar-se como um periodo de transigao e questionamento dos principios 

tayloristas de organizagao do trabalho, a partir do qual se abrem oportunidades 

para avangar teoricamente sobre o tema.

integragao entre estrategias organizacionais e “T&D”.

receita universal para efetivar tai integragao; muito menos amplas facilidades para 

que ela ocorra.

Com a tendencia de esgotamento do modelo taylorista, regido pelo 

trabalho segmentado, padronizado e repetitive, organizagoes que atuam 

principalmente dentro de contextos altamente competitivos, de base tecnologica, 

encontram na qualidade do trabalho humano a forma eficaz de enfrentar as

Pretende-se que alcance todos na organizagao. Porem, obedecendo a 

um criterio e prioridades de implementagao. O carater estrategico de “T&D” 

encontra-se condicionado pela competitividade do setor econdmico no qual a 

organizagao esta inserida, pelas caracteristicas estruturais e culturais da 

organizagao e pela propria formagao anterior do trabalhador e sua inclusao no 

mercado de trabalho. Estes aspectos dao contornos proprios ao principio de 

Nao ha formula unica e

e culturais
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O atual nivel de competitividade do setor bancario demanda do 

pessoal, alem da preparagao tecnico-operacional, a incorporagao da perspective de 

formagao integral do homem, a fim de estimular a capacidade de inovagao e de

O „ envolvimento do trabalhador no processo de formulagao das 

estrategias organizacionais representa, assim, espago privilegiado nao so para o 

exercicio de seu espirito critico, da oportunidade de manifestagao e do exercicio de 

compromissos frente ao cumprimento das diretrizes estabelecidas, mas tambem 

para que o trabalhador avalie as competencies requeridas para levar a empresa aos 

objetivos estipulados. Isso propicia momentos de efetivo desenvolvimento, pois 

tanto contribuem para o crescimento pessoal quanto aperfeigoam os procedimentos 

de trabalho da organizagao.

Simplesmente estabelecer objetivos de formagao sem ancora-los a um 

contexto maior de mudangas, permite deixar escapar a oportunidade de se gerar, de 

um lado, novos patamares de produtividade e, de outro, maior realizagao das 

pessoas em suas atividades na organizagao.

O desenho das novas qualificagdes dos trabalhadores deve estar 

embutido num contexto de mudanga organizacional. As reflexoes no referencial 

teorico procuraram demonstrar que nao basta “boa intengao” em definir um rol de 

novos atributos dos trabalhadores, se nao for complementada com a introdugao de 

novos processes de trabalho, aqui incluidas introdugao de novas tecnologias e 

reorganizagoes intemas da empresa. Enfim, se nao estiver focada em aspectos 

relacionados a competitividade interna da empresa.

aceleradas transformagoes no ambiente. Contudo, se o desenvolvimento das 

qualificagoes requeridas dentro do novo modelo acontecer de forma isolada, de 

pouca utilidade sera para as pessoas e para a organizagao.
I •

i

I

A integragao com as estrategias organizacionais, dentro dessa 

perspectiva, ocorre ao mesmo tempo para dar suporte e diregao as iniciativas de 

desenvolvimento e para envoiver o trabalhador na construgao da visao futura da 

organizagao. Se nao, qual o sentido de o trabalhador engajar-se em iniciativas de 

desenvolvimento se desconhece seu papel enquanto sujeito ativo na expansao da 

empresa no mercado?
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Tanto as estrategias organizacionais quanto as agdes de “Treinamento 
e Desenvolvimento” encontram seu ponto comum na gestao do conhecimento 
interno da empresa. Elas deixam de se apresentar como agdes estanques, ou 
independentes das demais fungoes organizacionais, para transformarem-se em 
processes, no qual a fronteira entre o desenvolvimento profissional e pessoal ocorre 
de maneira sincronica e complementar a criagao das estrategias corporativas.

produgao de conhecimentos para resolugao de situagoes imprevistas. O conceito de 
qualificagao, em sua essencia, une o saber escolar ao saber do trabalho, a medida 
que e possivel se pensar numa estrategia de educagao permanente, por meio de 
programas orientadores a realimentadores de conhecimentos e habilidades ligadas 
a capacidade de executar, decidir e criar.

i

I
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METODOLOGIA DO ESTUDO

Introdugao

■

de

as

no

• incorporar incidentes econdmicos, politicos, sociais etc. ocorridos no ambiente 

externo e interne da organizagao a reflexao sobre a adogao de modelos relatives 

as estrategias organizacionais e as agoes de “T&D”;

Inicialmente, este capitulo apresenta o modelo de analise 

contextualista, adotado para o exame da relagao entre estrategias organizacionais e 

politicas de “T&D”. A selegao de tai abordagem justifica-se por:

I
>

Depois, sao apresentados o piano e os sujeitos da pesquisa, as 

tecnicas e procedimentos, documentos e materials, enfim, todo o conjunto de 

operagoes com os quais se observou a realidade, visando formular as analises do 

estudo.

• orientar a configuragao e os rumos da pesquisa, o que significa oferecer urn 

quadro conceitual-metodologico de apoio aos trabalhos de coleta e analise de 

dados.

A investigagao do relacionamento entre estrategias organizacionais e 

“T&D” recaiu sobre um estudo que unisse, dentro do possivel, duas vertentes. Uma 

que procurasse compreender os incidentes que promoveram o nascimento 

padroes de relacionamento entre “T&D” e estrategias; outra que entendesse 

influencias das estrategias organizacionais e do ambiente externo 

desenvolvimento das agoes do staff de “T&D” do Banco do Brasil. Com a analise 

conjunta entre passado e presente, pretende-se contribuir para aperfeigoar o future 

da gestao da Organizagao.
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3.1 - A Abordagem Contextualista

A adogao e justificagao dessa abordagem tem significancia no projeto 

de pesquisa, nao somente por organizar e racionalizar a obtengao de dados pelo 

pesquisador, mas, principalmente, por orientar o quadro de analise. A rigor, realiza 

a ponte entre os referenciais teoricos expostos no inicio do estudo e a coleta dos 

dados empiricos. Mais que ligar uma parte a outra, realiza a integragao entre a 

teoria (conceitos) e a pratica (informagoes colhidas). Contribui, assim, para selegao 

de tecnicas de coleta de dados e piano amostral, dentre ouiras, sem perder de vista 

o objetivo definido para o trabalho.

Pettigrew (1989) propoe a utilizagao de urn enfoque contextualista nas 

pesquisas envolvendo tomada de decisao e mudangas estrategicas, por permitirem 

conhecer as influencias do contexto sobre o fenomeno. Tai enfoque favorece a 

articulagao de incidentes externos as organizagoes aos acontecimentos internes, 

permitindo uma analise mais abrangente do problema de investigagao.

A abordagem contextualista oferece respaldo conceitual-metodologico 

para o pesquisador entender como se processam, no interior das organizagoes, os 

incidentes que alteram os rumos da empresa. Este tipo de abordagem inter- 

relaciona as influencias do contexto externo aos componentes do fenomeno que se 

pretende estudar (conteudo), sem omitir a abordagem dos processes de 

relacionamento entre as pessoas.

Por urn outro angulo, a abordagem contextualista facilita o 

mapeamento do fenomeno, investigando-o em dois niveis. O nivel vertical examina, 

com profundidade, as variaveis atuantes no momento da obtengao dos dados, como 

uma fotografia, de maneira a fornecer as respostas quanto a situagao atual do 

objeto. Esta dimensao e complementada pelo outro nivel de analise, o horizontal, 

que incorpora a dimensao temporal (passado, presente e future), interagindo com a 

estrutura vertical. Abre-se, portanto, a oportunidade de explorar as relacoes entre os 

acontecimentos historicos e os procedimentos atuais, permitindo-se, na analise, 

inferencias sobre as perspectivas futuras.
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A consideragao de diversos angulos do problema proporciona um 

estudo holistico de processes emergentes e contextos de mudanga, de maneira a 

enfatizar a totalidade de um determinado fenomeno. A mesma logica de concepgao 

e atribuida aos principios de formulagao estrategica defendidos por Mintzberg 

(1994), conforme apresentado no referencial teorico, principalmente quando se trata 

de conceber um processo de elaboragao compartilhado — nao segmentado — em 

que prevalece a ideia do todo (diregao e rumo a seguir) e da inter-relagao entre as 

partes.

A capacidade de regular as interagdes entre contexto, processo e 

conteudo proporciona uma pesquisa de questoes organizacionais teoricamente 

correta e praticamente util, que pode ser representado por um triangulo. Numa 

ponta, o contexto oferece as informagdes tanto sobre o ambiente externo (social, 

politico, econdmico etc.), quanto sobre o interno (estrutura, cultura etc.); numa outra 

ponta, o conteudo trata do problema de pesquisa em si, ou seja, quais mudangas 

foram observadas no modelo de formulagao das estrategias organizacionais e nos 

principios de agao de "T&D”; e, em outro vertice, a abordagem contextualista trata 

das interagoes entre os atores envolvidos ao longo do tempo. Nesse sentido, 

Pettigrew (1985:228) argumenta com propriedade:

O requisite central da analise contextualista e a compreensao dos aspectos 
emergente, situacional e holistico de um organismo ou de um processo em 
seu contexto, ao inves de dividir o mundo em conjuntos limitados de 
variaveis dependentes e independentes, isoladas de seus contextos. Estes 
aspectos centrais do contextualismo — a natureza comum da pesquisa, o 
equilibrio entre envolvimento e distanciamento, a nogao de que o 
conhecimento e chado atraves de um processo de elaboragao ao inves de 
descoberto atraves de um processo de conhecimento, a importancia do 
carater multifacetado e situacional de significados num ambiente de 
pesquisa, e o estudo holistico de processes emergentes e contextos de 
mudanga — sao alguns dos fatores que a pesquisa contextualista traz para o 
processo de investigagao, que naturalmente oferecem oportunidades para o 
casamento entre teoria e pratica.



64

QUADRO 5 - Aplicagao das dimensoes da abordagem contextualista na pesquisa

Itens de Pesquisa

Reforma

CONTEUDO

a

PROCESSO

3.2 - Plano de Pesquisa

Para realizagao deste estudo, o trabalho foi dividido em tres etapas 

definidas como:

Em resumo, a aplicagao dos preceitos da abordagem contextualista na 

pesquisa sobre integragao de estrategias organizacionais e agoes de “T&D” ficaria 

representada no quadro a seguir:

Dimensoes da 
abordagem 

contextualista

CONTEXTO 
EXTERNO

CONTEXTO 
INTERNO

!

i
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• Estruturagao das areas de planejamento das estrategias 
e de “T&D” no Banco do Brasil

• Enfase dos negocios do B.B. a partir da decada de
sossenta__________________________________________

• Modelos de formulagao de estrategias organizacionais

• Influencia das regulamentagoes 
Bancaria (decada de 60 e 70)

• Normatizagoes redefinidoras dos papeis do Banco 
Central e do Banco do Brasil no Sistema Financeiro 
(decadas de 60, 70 e 80)

• Regulamentagoes acerca da profusao das agoes de 
“T&D” no ambito das empresas a partir da decada de 70

“T&D” no processo de

• Modelos de formulagao de agoes e politicas de “T&D”
• Processes e mecanismos formats e informais de 

relacionamento entre a formulagao de estrategias e de 
politicas e agoes de “T&D”

• Interface com o ambiente externo por meio da 
percepgao das tendencias de organizagao do trabalho 
fora da empresa

• Padroes de participagao de 
formulagao estrategica

sobre a
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• apresentagao das conclusoes e consideragoes finais do estudo.

O estudo de caso consagra a analise de um objeto em sua totalidade. 

Consegue reunir e inter-relacionar informagdes de diversas esferas, como, por 

exemplo, do ambiente externo com as opinioes internas, de modelos adotados hoje 

*com acontecimentos passados. Tudo isso numa forma ordenada e sistematica, com 

base nos objetivos de pesquisa.

• levantamento bibliografico, para construgao de um referential teorico de apoio ao 

desenvolvimento das tecnicas de pesquisa (selegao, aplicagao e analise) e de 

suporte as conclusoes;

j
■ Os procedimentoc de investigagao na pesquisa cientifica podem ter um 

escopo exploratorio, descritivo ou causal. No primeiro caso, o objeto e 

desconhecido e busca-se sua formulagao e/ou sistematizagao. No segundo caso, ja 

se tern algum conhecimento do objeto, buscando-se a ampliagao do conhecimento. 

Por firn, no terceiro caso, tem-se um conhecimento consolidado sobre o objeto, o 

que permite o estabelecimento de relagdes de causa e efeito.

Com base em tipologias apresentadas por Abramo (1974:15-31), esta 

pesquisa teria as seguintes caracteristicas: campo de conhecimento multidisciplinar 

(aspectos ligados a temas organizacionais e econdmicos), aplicada a uma 

determinada situagao — estudo de caso do Banco do Brasil — monografica, com 

dados objetivos e subjetivos, primaries e secondaries, bem como por amostragem 

intentional.

Os “pianos de enquete” ainda podem ter diversos cortes, como: o 

transversal, no qual os dados sao colhidos num determinado momento, portanto, 

pontuais; estudos do tipo painel, coleta de dados de uma mesma amostra ao longo 

do tempo; e longitudinals, “quando o problema a pesquisar se refere a tendencies 

gerais atraves do tempo, o investigador pode utilizar estudos ja feitos, comparar a 

natureza dos questionarios... discutir as mudangas observadas” (Richardson, 

1985:96).

• estudo de caso, como tecnica mais apropriada para fornecer os meios 

necessaries as respostas pretendidas, alem de mostrar-se adequado ao modelo 

de exame da relagao entre estrategias e “T&D”;
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QUADRO 6 - Correspondencia entre o estudo de caso e o problema de pesquisa

ASPECTOS DO PROBLEMA DE PESQUISA

I
i

enfatizar o processo e o 
tempo

O estudo de caso surge, portanto, como um recurso apropriado para 

se realizar uma leitura contextualista de um fendmeno por nao se restringir a uma 

unica fonte de dados. Ao contrario, pressupoe a existencia de uma serie de 

evidencias, como documentos, artefatos, entrevistas e observances. O quadro 

seguinte procura demonstrar como a natureza do estudo de caso, baseado em 

consideragoes de Goode e Hatt (1973:424-428), corresponde a abordagem que se 

pretende dar a analise do problema.

Para Goode e Hatt (1973:422), o estudo de caso “nao e uma tecnica 

especifica. E um meio de organizar os dados sociais preservando o carater unitario 

do objeto social estudado". Situando de forma mais concreta o estudo de caso, Yin 

(1989:23) afirma que ele “e uma inquirigao empirica que investiga um fendmeno 

contemporaneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 

fendmeno e o contexto nao e claramente evidente e onde multiplas fontes de 

evidencias sao utilizadas”. O estudo de caso e indicado principalmente quando os 

conhecimentos sobre o tema sao escassos e rudimentares. Isso significa que, de 

acordo com o objetivo da pesquisa, e mais conveniente conhecer bem uma pequena 

parte do universe do que uma analise incompleta do todo.

Este handicap do estudo de caso, porem, revela outra face, qual seja a 

ausencia de qualquer possibilidade de generalizagao dos dados, validos somente 

para o fenomeno estudado, o que, de resto, e uma caracteristica comum aos 

estudos de amplitude qualitativa.

ji

I

CARACTERISTICAS DO 
ESTUDO DE CASO 

coletar uma variedade de 
dados sobre o problema 

______ em estudo______  
acrescentar dados de 

diferentes niveis 
(econdmicos, sociais, 
organizacionais etc.)

a compreensao das relagoes entre “T&D” e estrategia exige a analise de 
documentos, aplicagao de questionarios e entrevistas, para se colher 
dados do passado e do presente, bem como do processo e do contexto 
a concepgao de estrategias e de “T&D” sofre ao longo do tempo 
influencia do ambiente extemo no que tange ao reordenamento da 
fungao do Banco do Brasil no sistema financeiro, o que significa agregar 
informagoes politicas e econdmicas a analise dos aspectos 
organizacionais_______________________________________________ _
a abordagem contextualista aborda aspectos do contexto, processo e 
conteudo, o que implica verificar a evolugao do processo de concepgao 
de estrategias e de politicas e agoes de “T&D”, para identificar as 
caracteristicas de suas relagoes no presente
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3.3 - A Coleta de Dados

Por fim, o objetivo especifico de identificar os elos entre as agoes de 
desenvolvimento e de formulagao de estrategias organizacionais, com o proposito 
de auxiliar a empresa a lidar com a complexidade da gestao dos bancos, foi

Para conhecer os modelos de estrategias organizacionais e de 
politicas e agoes de desenvolvimento de pessoas nas organizagoes, realizou-se 
uma pesquisa bibliografica que permitiu a construgao do referencial teorico.

Este trabalho utiliza na pesquisa tres caminhos para levantamento de 
dados: pesquisa bibliografica, levantamento documental e levantamento de dados 
primaries em campo. Os objetivos especificos do tema, que buscavam abordar 
questoes do passado, presente e futuro, conduziram a opgao de utilizar tecnicas de 
levantamento de dados de natureza distinta, apropriadas a cada tipo de fonte.

Godoy (1995:25-27) aponta algumas caracteristicas do estudo de 
caso, coerentes com a enfase do modelo metodologico adotado: abertura para 
introdugao de novos elementos e dimensoes; multiplicidade de dimensoes numa 
mesma situagao; enfase no contexto; variedade de dados coletados em diversos 
momentos sob diversas formas; comporta a existencia de dados quantitativos, com 
tratamento nao sofisticado, para esclarecimento de alguns aspectos.

I.

A identificagao dos parametros conceituais para o emprego das 
estrategias organizacionais e do “T&D” no Banco do Brasil requereu a realizagao de 
levantamento documental, alguns inclusive de natureza inedita, recolhidos de 
arquivos da Empresa e de arquivos particulares de funcionarios aposentados do 
Banco. Estes ex-funcionarios tambem foram entrevistados com o objetivo de 
contribuir no levantamento historic© da formulagao das estrategias organizacionais 
e das politicas de “T&D”.

O levantamento documental e a realizagao de tais entrevistas 
permitiram estabelecer urn nexo entre o papel institucional da Empresa e as agoes 
organizacionais internas.
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3.3.1 - Coleta e andlise de dados secundarios

o

marco

O levantamento investigou os itens apresentados na pagina seguinte.

Serao analisados os documentos sobre ambas as fungoes que 

passaram pelo crivo de criticas e analises de funcionarios do Banco ou de outros 

pesquisadores que estudaram o tema.

atendido pela coleta de dados primaries junto a amostra de gestores do Banco do 

Brasil.
i
j

i

A pesquisa documental enfatizou 

disponivel sobre a concepgao dos modelos de planejamento estrategico e de 

programas de “T&D” concebidos apos a Reforma Bancaria de 1964. Tai Reforma 

sera utilizada como marco inicial dos trabalhos em razao das modificagoes 

significativas no cenario econdmico e financeiro do Pais, no qual se insere o Banco 

do Brasil.

Ferrari (1982:227) define fonte secundaria como contribuigoes 

provenientes de documentagao ja analisada e publicada, que permitem ao 

pesquisador reforgo paralelo na analise de suas pesquisa ou na manipulagao de 

informagdes.

levantamento de material



I
69

QUADRO 7 - Itens do levantamento documental

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL “TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO”

Esta

3.3.2 - Coleta e analise de dados primdrios
i

• o contexto da criagao das subsidiarias do 

Banco do Brasil

• caracteristicas do processo de mecanizapao 
do sistema bancario, em particular do Banco 
do Brasil

• configurato do Sistema Financeiro Nacional 
antes e depois da Reforma Bancaria

• papel institucional do Banco do Brasil de 1964 
ate o inicio dos anos noventa

• concentrate bancaria e diversificagao de 
produtos e servigos bancarios apos a Reforma 
Bancaria

• as implicates em termos de principios e 
volume de treinamento pos Lei 6.297/75

• segmentato das agoes de desenvolvimento 
na decada de oitenta

• a configuragao do treinamento no inicio da 

decada de noventa

ates de treinamento x procedimentos de 
mecanizat°

autonomia da area de “T&D" para formular e 
executar o treinamento

pesquisa documental foi complementada pela analise de 
documentos oficiais, legislagao especlfica e arquivos privados, conforme abordado 
no proximo topico.

• identificagao das agoes de planejamento e 
programagao orgamentaria

• localizagao das estrategias organizacionais na 
estrutura da empresa

• metodologias de formulagao estrategica

• papel de consultorias extemas na formulagao 
das estrategias

• o papel da conta de movimento para o Banco 
do Brasil!

• objetivos e expectativas da Direto do Banco 
do Brasil quanto a criato de uma area de 
“T&D”

i
■

Ferrari (1982:225-226) identifies como documentos de primeira mao 
arquivos publicos, documentos oficiais, documentos de imprensa, arquivos privados 
e documentagao indireta, enfim material sem nenhum tratamento analltico anterior. 
No caso do Banco do Brasil, foram analisadas correspondencies internas, 
memorandos de decisoes administrativas, politicas gerais e especificas, que 
ofereceram um rol de informagoes sobre o desenho das politicas de “T&D” e das 
estrategias da Empresa. Em diversos momentos foram selecionados trechos de

• pressupostos norteadores da segmentato do 
treinamento

• papel do treinamento no processo de 
expansao da rede de agendas nas decadas 
de setenta e oitenta
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O perfil dos entrevistados e apresentado abaixo:

• Entrevistado 1 - Funcionario da ativa, com mais de quinze anos de atuagao na 

area de “T&D”, seja na area tecnica, seja na area administrativa. O periodo 

compreende o inicio da decada de 80 ate meados da de 90.

materias publicadas nos orgaos de comunicagao interna. Esse material permitiu 

compreender os processes de integragao estabelecidos, bem como a influencia de 

aspectos do meio ambiente (tecnologia, regulamentagao do mercado financeiro 

etc.), no desenvolvimento das politicas de “T&D” e das estrategias organizacionais.

i

• Entrevistado 3 - Funcionario aposentado do Banco, cujas experiencias nao se 

resumem ao desempenho de fungdes na cupula da Empresa, mas alcangam 

atividades em agendas e no Ministerio da Fazenda. Dessa forma, sua 

contribuigao para a pesquisa nao se restringiu as questdes das estrategias 

organizacionais, mas a percepgao delas estando fora da Empresa, requisitado 

pelo Ministerio da Fazenda. As contribuigoes do entrevistado se referem ao final 

dos anos 70 ate o f<nal dos anos 80.

Entrevistas pessoais foram utilizadas para complementar ou entender 

melhor os dados extraidos do levantamento documental. Todo o periodo 

compreendido por este trabalho, entre meados da decada de 60 ate inicio da de 90, 

foi abordado nas entrevistas, a partir do depoimento de funcionarios do Banco do 

Brasil que tivessem trabalhado diretamente com a formulagao das estrategias 

organizacionais ou das politicas de “T&D” em algum moment© ao longo daquele 

periodo.

• Entrevistado 2 - Tambem da area de “T&D”, porem aposentado. O periodo 

dedicado as agoes de treinamento na Empresa compreendeu o final dos anos 60 

ate meados dos anos 80, praticamente o periodo de existencia do orgao de 

“T&D”. Ambos (entrevistados 1 e 2) tiveram destacada participagao na 

elaboragao e implementagao das agoes de “T&D", como funcionarios do orgao e 

instrutores do Banco do Brasil.

• Entrevistado 4 - Funcionario aposentado do Banco, com vinte anos de 

experiencia na area de treinamento da Empresa. Tambem reunindo quase todo o 

periodo de existencia do orgao de “T&D” do Banco do Brasil.
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QUADRO 8 - Roteiro de itens abordados nas entrevistas

“TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO”ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

do outorgada ou

da formulagao

I

• Entrevistado 6 - Funcionario aposentado do Banco, com carreira realizada em 
agenda e Diregao Geral, ocupando cargos de alto nivel hierarquico, com vivencia 
dos efeitos da reforma bancaria e das reformulagoes no sistema financeiro.

• Entrevistado 5 - Funcionario aposentado do Banco, cuja contribuigao se destaca 
pelo fato de ter sido tecnico da area de planejamento, desde o seu infcio em 
meados dos anos 70, ate os anos 90.

na 
de

• efeitos da perda da conta movimento junto as 
agoes de treinamento

• a contribuigao do “T&D" para adaptagao do 
Banco do Brasil as exigencies decorrentes do 
congelamento da conta movimento

• o papel de “T&D" apos a promulgagao da Lei 
6.297, lei de incentivos tributaries as agoes de 
treinamento, no que tange aos principios e 
disseminagao do treinamento

• condicionantes e efeitos da implantagao do 
treinamento a distancia

I 
i

i

• autonomia
conquistada

• principios que nortearam as diversas politicas 
de treinamento

“T&D":

• decisoes administrativas visando adaptar os 
negocios da Empresa a Reforma Bancaria

• justificativas para a ascensao da formulagao 
estrategica na estrutura organizacional da 
Diregao Geral do Banco do Brasil

• pressupostos metodoldgicos utilizados 
implementagao dos diversos modelos 
estrategias organizacionais

• repercussoes internas quanto a transformagao 
do Banco do Brasil a partir do congelamento 
da conta de movimento BB x Bacen

• condicionantes da expansao da rede de 
agendas a partir do final dos anos sessenta

• relacionamento politico e administrative entre 
o Banco do Brasil e o Banco Central

• participagao do “T&D” na 
estrategica do Banco do Brasil

• justificativas para contratagao de consultorias 
externas para formulagao de estrategias 
organizacionais

• autonomia do Banco do Brasil em relagao ao 
Governo Federal a partir da criagao de 
Subsidiaries

• respa Ido politico relativo a expansao das 
agoes de “T&D" dentro do Banco do Brasil

• justificativas quanto a uniao das fungoes de
recrutamento/selegao e
treinamento/desenvolvimento numa mesma 
estrutura

• operacionalizagao dos principios 

administragao estrategica na Empresa
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1

I;

Este questionario foi aplicado em 46 gestores que participavam de 

cursos em centres de treinamento do Banco do Brasil. Os cursos selecionados para 

a pesquisa de campo junto aos gestores do Banco do Brasil foram o “Gerencia para 

o Desenvolvimento Organizacional”, realizado em Sao Paulo entre os dias 3 e 

13/9/96, sendo o questionario respondido em 5/9/96 por 12 respondentes, e dois 

eventos do curso “Economia Aplicada”, dentro do Projeto de Desenvolvimento de 

Altos Executives do Banco do Brasil, realizados no Rio de Janeiro entre os dias 12 a 

20/9/96, sendo o questionario respondido em 12/9/96 por 34 respondentes. Tais 

eventos representam a totalidade de programas de treinamento destinados aos 

gestores do Banco do Brasil coincidente com o periodo de tempo reservado para o 

desenvolvimento das pesquisas de campo deste estudo.

Dai a razao de o instrumento de coleta de dados (anexo 1), elaborado 

para esta etapa do trabalho de campo, possuir questoes abertas solicitando a 

analise de aspectos relacionados as estrategias organizacionais e organizagao do 

trabalho, bem como questoes fechadas, voltadas preponderantemente para analise 

das agoes atuais e desejadas do “T&D”.

Esses cursos foram montados internamente pelos tecnicos de “T&D” 

da Empresa. Os participantes dos eventos eram oriundos de diferentes areas do

Complementa o ciclo de levantamento de dados primaries em campo a 

aplicagao de um questionario junto a amostra de gestores do Banco do Brasil, 

visando conhecer suas expectativas, opinioes e avaliagoes sobre o direcionamento 

estrategico da Empresa e suas agoes de “T&D”.

A maior parte dos itens deste questionario baseou-se em respostas de 

multipla escolha, das quais se buscava aferir padroes de concordancia ou 

discordancia, ou graus de importancia, de fatores relacionados ao papel do “T&D” 

dentro da Empresa, se voltado para a integragao com as estrategias 

organizacionais (visao abrangente) ou nao (visao restrita). Com relagao a aspectos 

do direcionamento estrategico e da organizagao do trabalho, em vez de frequencias 

ou padroes de agoes e estimulos de respostas, buscou-se identificar crengas sobre 

o papel da Empresa no mercado e sobre a contribuigao da unidade do entrevistado 

para o Banco, a firn de identificar fatores potencialmente alavancadores ou nao da 

integragao entre estrategias organizacionais e agoes de “T&D”.
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• condigoes ambientais (sala de aula) estimuladoras da reflexao;

A arquitetura do questionario estabeleceu previamente a aplicagao um 

esquema de codigos para refinar a analise dos dados. Isso significou redefinir 

sistematicamente o material dissertativo em relagao a temas-chave, revisando os 

depoimentos de maneira a tornar os dados disponiveis e compativeis para analises 

entre si e com outros dados. A sintese das manifestagoes em aberto encontra-se no 

anexo 2. Os resultados dos questionarios foram tabulados numa planilha eletronica, 

Excel 5.0 para Windows.

As principals vantagens trazidas pela definigao de uma amostra nao 

probabilistica e intencional referem-se a facilidade de aplicagao questionario e 

coleta dos resultados, bem como a economia proporcionada. Por outro lado, tai 

procedimento nao produz “validade externa”, entendida como a possibilidade de os 

resultados obtidos serem generalizados. Assim, nao se tern base, segundo Chein

• disponibilizagao de um tempo especifico para preenchimento do questionario, 

haja vista a escassez de tempo dos gestores em suas unidades de trabalho para 

realizarem tai atividade;

• apoio institucional da Empresa para realizagao do levantamento de dados nos 

centros de treinamento;

• custo reduzido da aplicagao, com a reuniao de diversos gestores num mesmo 

ambiente;

As razoes que levaram a opgao por aplicar os questionarios em 

ambiente de treinamento foram:

Banco do Brasil: agendas, centros de processamento de dados e drgaos da 

Diregao Geral da Empresa.

■

• maior disposigao dos respondentes, visto que a situagao de treinamento 

possibilitava melhor interagao com o pesquisador e mais facilidade de 

compreensao dos objetivos da pesquisa e das questoes formuladas;

• os grupos em treinamento constituiram uma amostragem intencional privilegiada, 

por agregarem a diversidade de alocagao funcional e geografica com a 

homogeneidade de trajetoria profissional desses funcionarios no Banco.



74

• inexistencia de objetivos de generalizaqao dos resultados no estudo de caso;

A abordagem contextualista preve o confronto de dados extraidos de 

diversas fontes, a fim de retificar, ratificar, ou complementar, as informa^oes 

colhidas na outra.

Os pressupostos de analise do treinamento no Banco do Brasil e das 

estrategias organizacionais procuraram seguir os ensinamento de Segnini (1988:74) 

de nao considera-los como entidades autonomas, mas constitutivas do sistema 

social no qual estao inseridas, e com ele estabelecem rela^oes, nas quais se pode 

buscar eventuais contradi^oes entre o discurso oficial e pratica observada.

• carater complementar do levantamento de campo junto aos gestores, cujos 

resultados se integrariam aos dados das entrevistas e da pesquisa documental.

(1975:603), para avaliar ate que ponto os resultados da amostra nao probabilistica 

tendem a se afastar dos numeros reais da populaqao.

Os pressupostos que nortearam a definiQao de tai amostragem para 

este trabalho foram:

• busca de aprofundamento de ideias e opinides dos gestores da Empresa, 

inclusive com questoes dissertativas, sem o objetivo de “estimar determinado 

valor da popula<?ao” (Chein, 1975/605), ou mesmo do agrupamento de gestores 

do Banco do Brasil;

I
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QUADRO 9 - Tipologia da pesquisa

CARACTERISTICAS PRINCIPAL

multidisciplinar

estudo de caso

exploratoria

analise do caso

Conclusao

Vale ressaltar que a pesquisa, ao longo de todo o processo, esteve 

aberta a possibilidade de inclusao de estudos subsidiaries sobre a repercussao dos 

incidentes criticos detectados na historia da formulagao das estrategias e da 

concepgao das agoes de “T&D” no Banco do Brasil.

Um dos aspectos que melhor caracteriza o estudo de caso e a 

concorrencia de inumeros fatos nao previstos no piano de pesquisa. A habilidade do 

pesquisador repousa no firme direcionamento das agoes, sem cercear a inclusao de 

novos dados, embora exercendo selegao criteriosa baseada na delimitagao do 

problema de investigagao.

Com relagao aos limites do trabalho, o fato de a analise concentrar-se 

numa unica instituigao, conforme ja sublinhado, revela, por si so, o primeiro e mais

CAMPO DO 
CONHECIMENTO

TECNICAS DE 
LEVANTAMENTO

ATRIBUTOS 
DA PESQUISA

CAMPO DE
ESTUDO 

NATUREZA DA 
PESQUISA

SUJEITOS DA
PESQUISA

TECNICAS DE
ANALISE DOS

DADOS

pesquisa documental 
entrevistas 

questionarios 
funcionarios do Banco 

do Brasil

politica econdmica (ambiente) 
teoria organizacional (estrategias) 

educagao e gestao do desenvolvimento 
(principios de “T&D” na empresa) 

areas de estrategia organizacional e “T&D” 
___________ do Banco do Brasil___________ 

conhecimento da integragao entre politicas 
e agoes de “T&D” e estrategias no Banco de 

_________________ Brasil_________________ 
dados subjetivos

_____________dados objetivos____________  
funcionarios aposentados do “T&D"

_____ gestores de unidades do Banco_____  
classificagao cronologica do material do 

levantamento documental 
codificagao dos dados 
tabulagao dos dados

distribuigao e comparagao de frequencias 
integragao da analise dos dados qualitativos 

e quantitativos
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aplicagao,incluido provisao, manutengao,aqui

visivel limite desta pesquisa: estudo voltado para uma realidade especifica, que 
propicia aprofundamento mas impede a generalizagao.

Outro aspecto que merece ressalva e o fato de o carater estrategico 
voltar-se para uma fungao especifica de gestao de Recursos Humanos: 
“Treinamento e Desenvolvimento”. Se fosse analisar o papel estrategico da fungao 
Recursos Humanos 
desenvolvimento e controle de R.H. — provavelmente seriam utilizados outros 
procedimentos e metodologia, bem como referencial teorico. Assim, a eventual 
contribuigao estrategica de “T&D” nao necessariamente remete ao mesmo 
raciocinio frente a fungao mais abrangente de Recursos Humanos, embora possa 
oferecer indicios sobre a concepgao de trabalho da area de R.H. do Banco do 
Brasil.
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j

ESTUDO DE CASO: O BANCO DO BRASIL

Introdugao

em

sua

i

E

A citagao acima, retirada do alvara de fundagao do Banco do Brasil, 

confere, entre as atribuigdes da entao recem criada Casa Bancaria, dois traces 

caracteristicos, presentes praticamente durante quase todo o periodo de 

existencia: assumir a responsabilidade de promover o desenvolvimento economic© 

nacional e utilizar uma mescla de recursos (as rendas reais e as publicas) para fazer 

frente a tais responsabilidades.

*

Recuperar a historia do Banco do Brasil equivale, em certa medida, a 

resgatar os primeiros passos do sistema financeiro nacional. Tarefa por demasiado 

complexa e ja minuciosamente estudada em pesquisas aprofundadas8 A 

complexidade do estudo do Banco do Brasil, fruto de sua intensa e proficua 

participagao na historia econdmica nacional, ao mesmo tempo em que convida o 

pesquisador a desvendar os diversos papeis institucionais exercidos em quase dois 

seculos, desafia-o a compreender os procedimentos e praticas administrativas 

atuais.

7 Extraido de Historia do Banco do Brasil. Coordenadoria Social do Banco do Brasil, 1987, p. 16.
8 Como, por exemplo. Claudio Pacheco, em Historia do Banco do Brasil, vol. I a V.

Sou servido ordenar que nesta capital se estabelega um 
Banco Publico, que na forma dos Estatutos, que este 
baixam, assinados por Dom Fernando Jose de Portugal, 
do meu Conselho de Estado, Ministro Assistente ao 
Despacho do Gabinete, Presidente do Real Era no e 
Sec retd no de Estado dos Negbcios do Brasil, ponha em 
aqao os computes estagnados, assim em generos 
comerciais, como em especie cunhadas; promova a 
industria nacional pelo giro, e combinagao dos capitals 
isolados, e facilite juntamente aos meios, e aos recursos, 
de que as minhas rendas reais e as publicas 
necessitarem para ocorrer as despesas do Estado.
Principe Regente D. Joao.
Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1808.7
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i

financeiras.

j

A Reforma Bancaria de 1964 teve como principal objetivo a criagao de 
condigdes favoraveis as operagdes de medio e longo prazos, visando sanar o grave 
problema de fontes de financiamento da economia brasileira. A Reforma abria a 
possibilidade de criagao de novos recursos provenientes do mercado de capitals. 
Na esteira desse processo, o trabalho bancario foi reorganizado, apoiado no 
desenvolvimento da automagao do sistema.

O firn de contribuir para o desenvolvimento nacional por meio de 
recursos publicos (ou de recursos proprios enquanto banco comercial) chegou ao 
ponto de a Empresa agir em nome do Govern© e a se comportar como o banco dos 
bancos do sistema financeiro nacional, ate meados da decada de 60.

Naquele moment©, o sistema financeiro brasileiro resumia-se ao setor 
bancario, restrito ao financiamento de capital de giro para empresas e bens de 
consumo, com atuagao a nivel regional, num contexto de inflagao elevada e 
crescimento do Produto Interne Bruto. Somente as nascentes financeiras

A Reforma Bancaria de 1964, que redistribui as atribuigoes de 
autoridade monetaria do sistema financeiro, a ser analisada em maiores detalhes 
neste capitulo, redimensiona o peso do Banco do Brasil na economia nacional, 
limitando seu escopo de atuagao. O Banco do Brasil era instado a redirecionar seus 
objetivos. Tais acontecimentos nao ocorreram de sobressalto. O reordenamento do 
sistema financeiro ha mais de vinte anos estava sendo discutido no Congress© 
Nacional. Porem, a concorrencia de fatores como a reforma bancaria e a automagao 
do sistema multiplicava os efeitos das transformagoes a serem geridas pelos 
bancos.

O periodo pos-64 e marcado pelo avango tecnologico nas operagdes 
Desde aperfeigoamentos institucionais, como a melhoria das 

comunicagoes no Pais (DDD, telex etc.), ate investimentos tecnologicos realizados 
dentro dos bancos, a chamada automagao bancaria9, resultaram em acentuadas 
mudangas na organizagao do trabalho bancario.

9 Em diversos documentos do Banco do Brasil, no periodo entre 1964 e 1975, encontramos tambem o temio 
inecanizagao bancaria. Mecaniza^ao esta associada a introduce de maquinas e equipamentos mecanicos em 
escritorios e bancos. incorporando o trabalhador, mesmo sem especiliza^So, na operaodo dessas maquinas. Na 
automagao bancaria o processo e ampliado, com o uso intensive de tecnologia na coleta, processamento e 
utiliza^ao de informaQoes. Ela pode implicar na substitute do bancario ndo especializado, por tecnologias 
sofisticadas.



79

Primeiro, este capitulo procura particularizar o Banco do Brasil dentro 
do sistema financeiro nacional, principalmente com relagao as caracteristicas 
principals antes e depois da Reforma Bancaria de 1964/1965 e o desenvolvimento 
da automagao bancaria tambem quanto aos dois periodos.

emprestavam a urn prazo maior, embora num volume limitado de recursos. O 
sistema financeiro nao acompanhava o desenvolvimento industrial, o que fazia com 
que fossem buscadas novas fontes de financiamento, como a emissao de moeda e 
o endividamento externo (Tavares e Cavalheiro, 1985:30).

■

O contexto exerce urn papel preponderante na definigao dos rumos da 
pesquisa. A partir dele, procurou-se detectar os incidentes que motivaram 
transformagoes radicals, cujos efeitos se prolongaram no tempo, nas praticas 
administrativas em uma organizagao cujo porte, a historia e os ambiciosos objetivos 
de criagao Banco do Brasil — contribuir para o desenvolvimento nacional — 
atuaram como forgas a regular tanto a configuragao quanto a integragao das 
estrategias organizacionais e das agdes de “T&D” no Banco do Brasil.

Analisado o cenario externo, parte-se para a investigagao dos modelos 
de estrategias organizacionais e de “T&D”, segundo a configuragao construida no 
referencial teorico (Figura 2) e.n sintonia com os incidentes criticos detectados entre 
meados da decada de sessenta e inicio da de noventa. O estudo respeita as 
especificidades do “T&D” e das estrategias organizacionais enquanto fungoes 
inseridas numa empresa do setor de servigos.

A relagao que se estabelece entre as estrategias organizacionais e as 
agdes de “T&D” acontece, portanto, ancorada num conjunto de metamorfoses no 
contexto externo (reforma do sistema bancario, mudangas na relagao do Banco do 
Brasil como Governo Federal e inicio da automagao do trabalho bancario) e no 
contexto interno (redirecionamento dos negocios e mudangas na estrutura 
administrativa).
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4.1 - O Banco do Brasil e o Sistema Financeiro Nacional

!

• O inicio:

Em forma de sintese, sao apresentados quatro momentos distintos, 
caracterizados por urn conjunto de atribuigoes que o Governo Federal definia para o 
Banco do Brasil no sistema financeiro, em periodos diferentes. Cada urn deles e 
marcado por tragos peculiares (Pelaez e Suzigan,1976; Lopes e Rossetti,1982; 
Historia do Banco do Brasil, 1987; e Montebello, 1993):

A chegada da Familia Real portuguesa ao Brasil, em 1808, encontra 
a Colonia em franco declinio economic©, enfrentando uma aguda crise de escassez 
da moeda, decorrente da estagnagao da mineragao e inexistencia de outras fontes 
de divisa importantes. A abertura dos portos e a celebragao de acordos comerciais,

A revisao do passado, portanto, sera breve, a fim de permitir maior 
concentragao nos acontecimentos anteriores e subsequentes da Reforma Bancaria 
de 1964. Tai Reforma nao se limita a um dispositive especifico, mas a um conjunto 
de normativos que procuraram reordenar o sistema financeiro nacional. Dentre eles, 
destacam-se a Lei 4.357/64, autorizando a emissao Obrigagoes Reajustaveis do 
Tesouro Nacional, com clausula de corregao monetaria; a Lei 4.380/64, criando o 
Banco Nacional de Habitagao (BNH) e o Sistema Financeiro da Habitagao; a Lei 
4.595/64, transferindo prerrogativas da Superintendencia da Moeda e do Credit© 
(Sumoc) e do Banco do Brasil para o recem criado Banco Central do Brasil e 
estabelecendo o Conselho Monetario Nacional (CMN) como orgao normatizador do 
sistema financeiro; e a Lei 4.728/65 estabelecendo regras para o funcionamento do 
mercado de capital no Brasil

Este topico nao tern o objetivo de refazer a historia do Banco do Brasil 
no cenario econdmico nacional. Longe disso, a ideia e recuperar acontecimentos 
que retratem tanto a ascensao do Banco do Brasil como autoridade monetaria 
quanto a perda de atribuigoes que lhe conferiam um papel diferenciado no sistema 
financeiro, para entender o contexto de nascimento das estrategias organizacionais 
e do “T&D” na Empresa.

s

■
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• A consolidagao:

de

de

I

Os anos de 1840-50 resultaram num crescimento da atividade 

economica nacional, passados os periodos de guerras internas e pagamentos de 

compensagoes relativas a Independencia de Portugal. Havia necessidade de uma 

instituigao financeira forte, controlada pelo Governo, para auxilia-lo numa fase de 

prosperidade, gerada pela ascensao do cafe brasileiro no comercio internacional.

Assim, havia necessidade de fundar uma instituigao bancaria que 

financiasse a exportagao e importagao de mercadorias, consolidasse urn mercado 

financeiro local, viabilizando a movimentagao de recursos para arcar com as 

despesas do Governo. Alem disso, a criagao de um banco na Colonia se justificaria 

em razao de propiciar capital de giro para exportagao da precaria, e quase 

incipiente, manufatura nacional.

A liquidagao do Banco do Brasil nao impediu o surgimento 

bancos de capital privado10, na decada de 30, geralmente para atendimento 

demandas econdmicas regionais.

i

■ I

j

Ato legislative de 8 de outubro de 1808 criava o Banco do Brasil 

autorizado para funcionar por um periodo de vinte anos. Ao Banco era permitido o 

desconto de letras de cambio, o deposit© de metais preciosos, papel-moeda e 

diamantes; emissao de notas bancarias, operagoes de cambio; captagao de 

depositos e direito exclusive de operagoes financeiras.

10 Para restringir-se em alguns exemplos: Banco do Ceard. em 1836; Banco Comercial do Rio de Janeiro, em 
1838; Banco Comercial da Provincia da Bahia, em 1845; Banco Comercial do Maranhao, em 1846; Banco do 
Para, em 1847; Banco da Provincia de Pernambuco. 1851, que, posteriormente, aceitaram a conversao em 
cai.xas filiais do Banco do Brasil, embora mantendo certa autonomia, estatutos e diretorias proprias.

Porem, o financiamento de deficits do Governo (guerras internas, 

compensagoes pela Independencia pagas a Portugal, criagao de exercito e 

marinha) e emissoes ilimitadas de papel-moeda, enfim, ma gestao dos recursos, 

contribuiram para o agravamento da situagao patrimonial do Banco, levando 

encerramento das atividades atraves de proposta de liquidagao, em 1829.

economicos e financeiros com a Europa tornaram-se necessarias para criar 

condigoes de estabelecimento da Corte Portuguesa no Brasil.
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suas

• A expansao:

A descontrolada expansao do sistema resultou novas fusdes 
bancarias, envolvendo o proprio Banco do Brasil, que em 1892 se incorporou ao 
Banco da Republica dos Estados Unidos do Brasil, instituigao que ja resultara da 
fusao do Banco Nacional com o Banco dos Estados Unidos do Brasil. A crise 
econdmica provocada pela politica financeira do periodo Murtinho fez com que o 
Governo convocasse uma Assembleia com os acionistas do Banco para recriar o

Em 1853, dois bancos privados fundiram-se para criar o novo Banco 
do Brasil — o Banco do Brasil, que nada tinha a ver com o anterior e era de 
propriedade do Barao de Maua, e o Banco ComerciaL As condigoes mais seguras 
para o funcionamento das institutes de credito favoreciam a expansao da 
produgao e comercio, com os bancos voltando-se para atividades de depdsito, 
credito e cambio.

i

385.742
540,944 
1.016.686

54,291
60,999
115.280

Exporta^ao e Importayao (£ 1,000 Ouro)
________ 45,205
________ 54.680

102.007

QUADRO 10 - Comercio exterior brasilciro 
Dcccnios 
1831-1840 
1841-1850 
1851-1860
Fonte: Prado Junior. Caio. Historia Econdmica do Brasil. 34a ed.. Sao Paulo. Brasiliense. 1986. p.358.

Exportacao e Importacjao (Contos de Reis)
348.258

_____ 487,540
900.534

i

I

I
■

No final do seculo, porem, urn conjunto de medidas preconizadas 
pelo Ministro da Fazenda Joaquim Murtinho, visando estabilizar o cambio e 
controlar a inflagao levaram a uma brutal contragao econdmica, com a falencia de 
diversas instituiQoes financeiras e ameagas de quebra em outras, inclusive do 
Banco do Brasil, que, a mando do Governo, repassava recursos para auxilio do 
mercado monetario.

A ideia do Governo era fundar urn banco concentrador do poder de 
emissao. Ideia que nao vingou pela instalagao de novas casas bancarias. A 
subscrigao do capital junto a acionistas privados foi rapida. A Instituigao 
diversificava suas operagoes concedendo emprestimos, emitindo titulos, 
determinando taxas de redesconto, expandindo a rede de agendas, procurando se 
consolidar na economia brasileira em franca expansao naquele momento, como se 
pode observar no proximo quadro:
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• O redirecionamento:

I

i

Banco do Brasil, incorporando bens, direitos e agoes do anterior. Foram subscritas 
agoes de identica proporgao aos antigos acionistas e ao publico.

A constituigao da Superintendencia da Moeda e do Credito (Sumoc), 
em 1945, criada para controlar o mercado financeiro, contou com a participagao 
majoritaria de membros do Banco do Brasil no seu Conselho. O Banco destaca-se 
tanto pela condigao de maior banco comercial quanto pelas operagao de carater 
governamental.

Porem, “o ingresso do Governo com metade do capital subscrito 
reforgava o seu poder de interferencia nas assembleias gerais, das quais os 
acionistas particulares mal participavam”, ate chegar em 1910 a detentor definitive 
de metade do capital da Empresa (Montebello, 1993:44). A participagao passa a ser 
mais efetiva que no periodo anterior, pois o Governo indicaria o presidente e o 
diretor de cambio da instituigao. O Governo Federal com isso atendia ao anseio de 
criar mecanismos de maior controle e fiscalizagao do sistema financeiro.

j 
j

Na primeira metade deste seculo, o Banco do Brasil se consolida 
como autoridade monetaria a par do exercicio de atividades de banco comercial. O 
gradual aperfeigoamento do mercado financeiro requereu o estabelecimento das 
Carteiras de Cambio, da Carteira de Emissao e Redesconto do Banco do Brasil e, 
posteriormente, da Caixa de Mobilizagao Bancaria, para regulamentagao e 
normatizagao do mercado financeiro, alem da gestao de politicas econdmico- 
financeiras pelo Governo. O Banco do Brasil desempenhava fungoes basicas de 
banco central.

O regime militar instaurado em 1964 desde seu inicio buscou 
solucionar a questao da reforma bancaria, entao pendente ha mais de vinte anos. 
Uma serie de dispositivos legais foram promulgadas — Lei 4.595, de 31.12.64 e da 
Lei 4.728, de 14.07.65, Lei da Reforma Bancaria e Lei do Mercado de Capitals, 
respectivamente — visando reestruturar o sistema financeiro nacional. A Reforma 
Bancaria instala o Banco Central do Brasil e o Conselho Monetario Nacional, marco 
historico fundamental para este trabalho, por significar uma mudanga de rumos em 
relagao a missao historicamente desempenhada pelo Banco do Brasil no sistema.

i
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4.1.1 - Os antecedentes da reforma bancdria

!
i

Os desdobramentos da fase iniciada em 1964 perduraram ate o inicio da decada de 

90, configurando o cenario que contextualiza este estudo.

outro pais;

pagamentos;

Outros organismos internacionais foram criados nesse periodo, como o 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), para consolidagao de pautas 

aduaneiras e o Banco Internacional para Reconstrugao e o Desenvolvimento 

(BIRD), para auxiliar o desenvolvimento das economias europeias e posteriormente 

dos paises subdesenvolvidos.

J

A Conferencia Financeira e Monetaria Internacional, realizada em 

Bretton Woods, Estados Unidos, em julho de 1944, estabeleceu o dolar americano 

como moeda-padrao do comercio mundial, estruturando uma nova ordem 

economica para o pos-guerra, visando o restabelecimento das trocas comerciais 

entre os paises. As reservas de ouro e dolares dos Estados Unidos seriam as 

unicas a servir como valores em caixa e meio de pagamentos internacionais. A 

partir de Bretton Woods, o dolar passaria a ser usado como moeda internacional na 

compra e venda de ouro e nas operagoes de ajustes do balango de pagamentos dos 

paises.

A existencia de bancos centrals nao e recente, datando do inicio do 

seculo XVII, porem isolada (Banco Central da Suecia,1656; Banco Central da 

lnglaterra,1694; Banco da Franga, 1800; Banco da Holanda, 1814; e Banco

Alguns instrumentos foram criados para a gestao da nova ordem 

economica mundial. Dentre eles, o Fundo Monetario Internacional (FMI), concebido 

para promover: a estabilidade cambial entre os paises-membros, atraves da 

conversao do valor da moeda de urn pais para o valor equivalente da moeda de 

a estabilidade financeira, por meio do equilibrio da balanga de 

a cooperagao econdmica e financeira entre os paises. Enfim, 

“proporcionar condigoes financeiras para o restabelecimento e a manutengao do 

comercio regular entre os paises, alem de orientar, superintender e controlar o 

sistema monetario internacional” (Sabbi,1991:16).
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A Sumoc caberia estabelecer regulamentagoes e criterios sobre 

reserves compulsorias, fixar taxas de redesconto e juros de emprestimos a bancos, 

orientar politica de cambio, controlar a politica financeira internacional como 

depositaria dos recursos do FMI, fixar parametros de recolhimento compulsorio e 

taxas de redesconto, dentre as atribuigoes de maior destaque.

A instalagao de urn Banco Central situou-se dentro de uma das 

exigencias para o Brasil fazer parte do recem-criado FMI (Montebello, 1993:52). 

Embora estatutariamente a atuagao do Fundo Monetario Internacional fundamenta- 

se em “nobres” propositos como a promogao e cooperagao monetaria internacional 

atraves de mecanismos de consulta e colaboragao acerca de problemas monetarios 

internacionais, com o decorrer dos anos a disponibilizagao de recursos temporaries 

para ajustes no balango de pagamentos passou a concentrar a maior parte das 

agoes deste organismo internacional (Polak, 1984:245).

Nacional da Austria e o da Noruega, 1817) (Vieira, 1978:152-153). A consolidagao 

da ideia da existencia de urn banco como centre do sistema financeiro e bancario e 

relativamente recente, datando do inicio do seculo. A primeira das atribuigoes dos 

bancos centrals concentrou-se no controle da emissao de crescente volume de 

papel-moeda em circulagao. Depois, convertendo-se em fornecedor de recursos, em 

ultima instancia, das instituigoes financeiras.

[

i

Atraves do Decreto-lei 7.293/45, foi criada a Superintendencia da 

Moeda e do Credito (Sumoc) exatamente com a finalidade de exercer controle do 

mercado monetario e preparar a organizagao de urn Banco Central. O Conselho da 

Sumoc era presidido pelo ministro da Fazenda e composto: por um Diretor 

Executive, nomeado pelo Presidente da Republica; e pelo presidente do Banco do 

Brasil e respectivos diretores das Carteiras de Redesconto, Cambio e Comercio 

Exterior e da Caixa de Mobilizagao e Fiscalizagao Bancaria.

I
O Banco do Brasil desempenhava naquele periodo algumas fungoes 

de banco central (Montebello, 1993:56) como compra de ouro, atendimento ao 

Tesouro Nacional, Estados e Municipios, por meio de assistencia crediticia, 

administrador do cambio e do comercio exterior. Faltava, entretanto, ao Pais um 

orgao que exercesse controle sobre a politica monetaria.
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A rigor, Montebello (1993:59) detecta que no inicio da decada de 50, 

tamanha autonomia do Banco encontrava respaldo na Presidencia da Republica 

interessada tanto em estabilizar a economia quanto em expandir o credito em areas 

consideradas de interesse de desenvolvimento nacional, do qual nao podia dispor 

da atuagao do Banco do Brasil.

A pressao dos banqueiros junto ao Governo para mudangas nas regras 

dos sistema haviam se iniciado quase duas decadas antes, mas somente com o 

Golpe Militar de 1964 puderam ser efetivadas.

O periodo entre o Pos-Guerra ate o Golpe Militar de 1964 para alguns 

pesquisadores acelerou o processo de transigao de uma economia agroexportadora 

para uma sociedade industrializada em expansao, baseada na industria automotora 

e em inversoes diretas norte-americanas e europeias. Uma serie de eventos 

concorreram para que o sistema bancario iniciasse a adaptagao a nova feigao 

econdmica do Pais:

Com a presenga de Carteiras politicamente importantes na esfera de 

decisao da SUMOC, a alta cupula do Banco do Brasil praticamente compartilhava 

suas fungoes com as responsabilidades de banco central. A Empresa agia como 

banco publico, banco comercial e agente de Governo, com missao emissora e 

fiscalizadora. Acredita-se ate com poder superior ao da propria Sumoc 

(Vianna, 1987:99). Todavia, nao se pode afirmar que tai poder estivesse associado a 

formulagao de politicas econdmicas, embora ele tivesse grande participagao na 

formulagao das diretrizes economico-financeiras do Pais, exercendo fungoes tipicas 

de banco central.

Entretanto, reduzidas oportunidades de investimento, principalmente a 

medio e longo prazos e a Lei de Usura, limitando os juros cobrados a 12% ao ano 

para intermediagao por periodos superiores a 90-120 dias, representavam limites 

para o exercicio das fungoes de apoio a expansao dos investimentos no Brasil. A 

inflagao ascendente favorecia os devedores, fazendo com que as operagoes 

financeiras se restringissem a curto periodos, inviabilizando qualquer tentativa de 

financiamento do desenvolvimento, exceto por agendas governamentais com 

creditos subsidiados, ao mesmo tempo em que se desenvolvia urn mercado paralelo 

de credito (Tavares e Carvalheiro, 1985:31).
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• implantagao de um orgao normativo e fiscalizador do sistema - Sumoc;

consenso,

• criagao de instituigoes financeiras de fomento regionais — Banco do Nordeste do 
Brasil, Banco de Credito da Amazonia etc.;

• surgimento de novas instituigoes de credito, expandindo a rede bancaria pelo 
Pais, haja vista a difusao de estabelecimentos bancarios: de 4.038, em 1951, 
para 6.826, em 1964, segundo dados extraidos de relatorios anuais do Banco do 
Brasil (Lopes e Rossetti,1982:277).

• criagao de uma instituigao financeira governamental para emprestimos de longo 
prazo, destinados a implantagao dos setores de infra-estrutura - Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econdmico - BNDE;

A luta pela Reforma Bancaria, pelo visto, ensina que, no Brasil, um projeto de 
mudanga setorial nao pode ser avaliado e concretizado senao dentro de um contexto 
amplo de mudangas, vale dizer no contexto da resolugao mais global dos interesses 
das classes em conflito. E o desenlace dessa luta que possibilita a adogao de uma ou 
de outra alternativa. A implantagao da Reforma Bancaria de 1964 foi possivel, a 
partir da mudanga geral de correlagao de forgas e devido a uma vitoria transitoria de 
uma composigao de forgas sobre outras.

empresarios nacionais, trabalhadores,
banqueiros. Os rumos adotados na mudanga favoreceram a concentragao- 
centralizagao do sistema e induziram a diversificagao das operagoes. Em vez de 

a imposigao de um modelo no qual o surgimento dos grandes 
conglomerados financeiros demonstrou os interesses vitoriosos.

A Reforma Bancaria ocorre, assim, no seio de um projeto de 
transformagoes politicas e econdmicas decisivas para a sociedade brasileira. 
Minella (1988:450) faz uma lucida leitura dos acontecimentos que se sucediam 
naquele momento:

Que o sistema bancario deveria ser alterado concordavam os
interlocutores envolvidos: Governo e
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4.1.2 - O surgimento do Banco Central do Brasil

O quadro a seguir apresenta a ascensao da Empresa no cenario 

economico-financeiro nacional, principalmente a partir do maior fortalecimento da 

economia nacional durante a primeira metade deste seculo.

Dentre uma serie de diagnosticos formulados pelos lideres do Golpe 

Militar de 1964, a obsolescencia da estrutura do sistema financeiro realgava-se 

como uma das principals causas da inflagao crescente e ineficiencia de politicas 

econdmicas.

As reflexoes anteriores demonstram a ascensao do Banco do Brasil 

como instituigao reguladora do sistema financeiro. A medida que o Govern© criava 

instrumentos de apoio e difusao do credito e de controle das atividades bancarias, o 

Banco do Brasil era chamado a realizar as atividades de interesse governamental.

Para estabilidade dos pregos, nao bastava somente a execugao 

racional da politica monetaria, mas a sintonia com as politicas de credito e fiscal. 

Dessa forma, a entao configuragao dos papeis de autoridade monetaria, distribuidos 

entre Sumoc e Banco do Brasil, nao oferecia as condigoes necessarias para 

regulagao da moeda no sistema economico-financeiro. Por isso, destaca-se na 

Reforma a instituigao do Banco Central do Brasil e a transformagao do Conselho da 

Sumoc em Conselho Monetario Nacional (CMN).

Somente nos anos 50, quando surge o BNDE e demais bancos de 

desenvolvimento regionais, o monopolio do Banco do Brasil, como unico 

instrumento de execugao de politicas governamentais, comega lentamente a ruir. 

Porem, ainda longe de significar alguma perda de espago politico, consagrado pelo 

leque de atribuigoes governamentais que lhe era demandado.

A partir de entao o Banco Central assume a Caixa de Amortizagao do 

Tesouro, a Carteira de Redesconto do Banco do Brasil, responsavel pela 

assistencia ao mercado por meio de papeis comerciais de curto prazo, e a Caixa de 

Mobilizagao Bancaria do Banco do Brasil, responsavel pela assistencia financeira 

as empresas (liquidez) para titulos de medio e longo prazos.
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QUADRO 11-0 Banco do Brasil no Sistema Financeiro Nacional

1863

1949

1964

A referida Lei atribuia ao Conselho Monetario Nacional fungoes de 
regulamentagao, fixagao, disciplinamento e normatizagao do sistema financeiro. Ao

1914
1915
1920
1921
1937
1938
1941
1943

ANO
1808
1809
1829
1833
1853

1872
1888
1892
1905

EXPANSAO DO PAPEL DO BANCO DO BRASIL NO CENARIO FINANCEIRO
Criagao do Banco do Brasil, entao primeiro estabelecimento bancario do Brasil.
Inicio das operates.
Primeira liquidagao do Banco do Brasil.
Tentativa frustada de restabelecimento do Banco do Brasil pelo Governo.
Criagao do segundo Banco do Brasil, a partir da fusao do Banco do Brasil, do Barao de Maua, e do 
Banco Comercial.__________________________________________________________________________
Banco do Brasil transforma-se no unico orgao emissor do Rio de Janeiro, embora posteriormente 
revogada, essa disposigao mostra a proximidade com o Governo._______________________________
Primeiras politicas de impulso ao Credito Agricola.
Retrocesso nas operagoes do Banco em virtude da aboligao da escravatura.
Fusao do Banco do Brasil com o Banco da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
Banco do Brasil passa a administragao do Governo, com aproveitamento das instalagoes e acervo 
do Banco da Republica.____________________________________________________________________
Instalagao da Caixa de Mobilizagao Bancaria.
Expansao da rede de agendas no interior do Brasil.
Aprovada a Carteira de Emissoes e Redesconto do Banco do Brasil.
Fundagao da Camara de Compensagao de Cheques pelo Banco do Brasil.
Criada a Carteira de Credito Agricola e Industrial, para prestagao de assistencia financeira a 
agricultura, a pecuaria e as industrias.________________________________________________________
Carteira de Cambio e dotada de poderes para fiscalizagao do mercado de cambio.
Criagao da Carteira de Exportagao e Importagao.
O Governo atraves do Decreto-lei 5.661 concede algumas atribuigoes de representagao do governo 
federal pelo Banco do Brasil em relagdes com paises estrangeiros.______________________________
Atribuigoes do Banco do Brasil: agente financeiro da Uniao para recolhimento de receitas, aberturas 
de creditos e movimentos de fundos; execugao e controle das operagoes de cambio do pais; 
controle de exportagoes e importagoes; operagoes de redesconto bancario; agente financeiro da 
Caixa de Mobilizagao Bancaria; fiscalizagao bancarias das operagoes de cambio; compra de ouro; 
assistencia ao comercio exportador e importador; operagoes especializadas do credito agricola, 
pecuario e industrial._______________________________________________________________________
Reforma Bancaria.

O Banco do Brasil, que antes fornecia a maior parte dos membros do 
Conselho da Sumoc, com a Reforma Bancaria, tern sua representagao no Conselho 
Monetario Nacional reduzida ao Presidente da Empresa. Ao lado da retirada de 
parte das fungoes de autoridade monetaria do Banco do Brasil, a Reforma abre 
espago para a participagao do setor privado no Conselho Monetario Nacional, ja 
que sete membros seriam nomeados pelo Presidente da Republica entre “brasileiros 
de ilibada reputagao e notoria capacidade em assuntos econdmico-financeiros” 
(Artigo 7°, inciso 4°, da Lei 4.595, de 31/12/64).
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Encerrava-se um periodo no qual uma instituigao havia exercido duplo 

papel: atuar como banco comercial e regular o mercado. De autoridade monetaria, 

com poder de controle e fiscalizagao do sistema bancario, o papel do Banco passa 

a centrar-se na execugao da politica de credito. Embora preservando-se agente 

financeiro do Tesouro e principal executor de servigos bancarios no interesse do 

Governo, passava a subordinar-se as determinagoes do Banco Central do Brasil.

Alem disso, caberia ao Banco Central, em conjunto com o Banco do 

Brasil, elaborar um programa global de aplicagoes e recursos, consolidado no 

Orgamento Monetario. A determinagao, constante no Artigo 20 da Lei 4.595/64, 

acarretava um controle mais rigido da capacidade de expansao do credito no 

sistema financeiro, via Banco do Brasil.

Este estudo nao se preocupa em avaliar em profundidade os efeitos 

positives e negatives da criagao do Banco Central e do Conselho Monetario 

Nacional para o sistema financeiro. Nem mesmo a validade do mecanismo e da 

opgao adotada na Reforma. Interessa reconhecer as profundas transformagoes por 

que passou o Banco do Brasil naquele momento: de uma posigao praticamente

Banco Central a fungao de fiscalizagao e controle, e ao Banco do Brasil a execugao 

de uma serie de servigos e politicas em nome do Governo.

O Banco Central assumia uma serie de fungoes que antes eram 

exercidas por diversas Carteiras do Banco do Brasil. O Manual de Normas e 

Instrugoes do Banco Central, titulo 3, capitulo 2, item 6, assegura, por exemplo, seu 

papel regulador e interventor na economia, por meio da formagao das taxas de 

recolhimento compulsorios, fixagao das taxas de assistencia financeira (aos bancos) 

e regulamentagao das operagoes do mercado aberto, quando necessitasse regular 

o valor interne da moeda, corrigir surtos inflacionarios, depressoes economicas e 

“outros desequilibrios conjunturais”.

■

>

Mudangas tao abrangentes nao se realizam instantaneamente. Ainda 

lhe eram delegadas algumas atribuigdes que naquele momento nao poderiam ser 

exercidas na plenitude pelo Banco Central. Foi criado entao o mecanismo da “conta 

de movimento” para que o Banco do Brasil realizasse operagoes de interesse 

governamental.
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Aliada a centralizagao, outra metamorfose no sistema se revela na 

concentragao bancaria, retratada no aumento de capitals e na massa de volumes 

sob controle do sistema bancario. A participagao dos cinco maiores bancos privados 

no volume de depositos aumentou de 18,8%, em 1965, para 32,2%, em 1980; 

praticamente duplicando seu peso no periodo relativamente curto de quinze anos. 

Outro dado a representar a concentragao pela qual passou o sistema nesses quinze 

anos se revela pelo percentual de depositos a vista em poder dos bancos privados:

A primeira grande transformagao ocorre no numero de sedes bancarias 

existentes no Pais. De 323 bancos nacionais privados em I960, havia 142, em 

1970, e 67, em 1980 (Minella, 1988:135). Uma redugao de aproximadamente 75% 

em apenas vinte anos. Essa centralizagao significava uma fusao de capitals ja 

disponiveis em proveito do aumento de produgao em grande escala, ja que a maior 

parte das sedes dos bancos passou a situar-se em Sao Paulo — 45% contra 33,4%, 

em 1960. Outro exemplo: em 1978, 88% de todas as agendas do Estado de Santa 

Catarina sao controladas pelos dez maiores bancos; em Sao Paulo, de longe o 

maior centro econdmico do Pais, os cinco maiores bancos privados com sede no 

Estado controlam 50% das agendas (op. cit.:145).

O conjunto de medidas destinado a reformular o sistema financeiro 

nacional produziu consequencias que alterariam com profundidade a organizagao 

do trabalho bancario.

4.1.3 - A organizagao do trabalho bancdrio anterior e posterior £ reforma 

bancaria

hegemonica na condugao da politica de credito, suas atividades passam a sofrer 

controle de outras instancias.

I

Exatamente no ponto que em o Banco do Brasil sofre urn profundo 

redirecionamento em suas atribuigoes, em meados dos anos 60, sucede uma serie 

de mudangas internas. Dentre elas, sao objeto deste estudo, especificamente, as 

transformagoes da formulagao das estrategias organizacionais e 

correspondentes alteragoes dos programas de “T&D".



92

I

i

!

■ 

I

I
E
B

Se, por um lado, o desenvolvimento econdmico da sociedade brasileira 

trazia maior complexidade nas relates comerciais; por outro, encontrava o sistema 

bancario se ajustando nao so para oferecer agilidade e confianga aos negocios, 

mas tambem para permitir o maior acesso da populagao (clientes e usuarios) a 

pontos de atendimento, que passaram a alcangar boa parte do interior do Pais.

A centralizagao-concentragao somada a diversificagao exigiram uma 

acentuada centralizagao da gestao bancaria, amparada ja na decada de 60 pelo 

impulse crescente no processo de automagao do sistema.

em 1966, 75% de tais depositos encontravam-se em 27 bancos; oito anos depois 

(1974) somente 14 bancos, quase a metade, detinham esse mesmo volume de 

recursos (Minella, 1988:150-151).

O carater profundamente centralizador e concentrador dos recursos, 

sob o qual se baseou a reestruturagao do sistema bancario, proporcionou aos 

bancos privados: (a) maior diversificagao de operagoes, via o acesso a ativos nao- 

monetarios — financeiras, bancos de investimento, seguros etc. — com os quais 

nao era permitido ao Banco do Brasil atuar e; (b) crescimento da modalidade de 

prestagao de servigos bancarios. Como assinala Accorsi (1990), as agendas 

bancarias passaram a substituir as coletorias (pagamentos de taxas, tributes, contas 

de agua, luz, gas etc.) como postos de recebimento de pagamentos, intermediando 

a relagao entre o contribuinte e os orgaos publicos, com significativos lucres 

proporcionados por tarifas ou floatingV

O aumento no numero de agendas a controlar exigiu dos bancos uma 
centralizagao do processo administrative. Para viabilizar o controle foi 
intensificada a padronizagao de rotinas e atividades como conta corrente, 
carteira de duplicatas, contabilidade, FGTS e RAIS. Aqui tambem o Banco 
Central colaborou com os bancos (Accorsi, 1990:23), racionalizando e 
padronizando o sistema de contabilidade bancaria.

O conjunto de transformagdes no exercicio do papel dos bancos no 

sistema econdmico-financeiro do Pais foi acompanhado de uma vigorosa 

racionalizagao dos trabalhos. O foco do negocio bancario abandona a nogao de

11 Ganhos sobre recursos nSo-remunerados a clientela. como os depositos em conta-corrente.
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Se os bancos comegavam a contar com um aparato tecnologico cada 

vez maior para controle e expansao dos recursos, se o sistema apresentava maior 

concentragao e central izagao para atuar em todas as regioes do Brasil e se havia 

diversificagao nos produtos e services oferecidos a clientela, o papel do bancario 

deveria sofrer uma brutal transformagao para ajustar-se a nova configuragao que o 

processo de trabalho passava a exigir.

A partir da segmentagao proposta por Accorsi (1990) sobre a 

organizagao do trabalho nos bancos brasileiros, delimitada em tres fases distintas, 

pretende-se relacionar as transformagoes ocorridas no papel desempenhado pelo 

bancario no sistema, em face dos efeitos produzidos pela reforma bancaria 

(centralizagao-concentragao, diversificagao, automagao do sistema).

»

I
I
I

I I

deposito e emprestimo para se concentrar em transagoes financeiras, cuja 

viabilidade era proporcionada pelas novas tecnologias de informagao e 

comunicagao. Com este suporte, os bancos nao so ofereceram novos servigos, mas 

tambem os integraram para atendimento das necessidades dos clientes.
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QUADRO 12 - ModificaQoes na organizagao do trabalho bancario

1964-1980

tarefa

autonomia
das

agendas

sistema

bancario

‘Extraido de Crawford, Richard (1994:135-142).

automagao

do

operagdes
na agdncia

qualificagao 
do

posto de 
trabalho

fungao 
especializada 
(desconto de 
duplicatas, 
cobranga, 

conferencia de 
assinaturas etc.), 

exigindo 
conhecimento global 

e acumulado dos 
servigos da agenda 

para ascensao na 
carreira

Profissionais 
qualificados, 

possuidores de 
informagoes sobre 
tecnicas contabeis

servigos contabeis 
centralizados na 

agenda

segmentado entre 
os responsaveis 

pela area negocial 
(gerencia) e os 
demais para 

realizagao dos 
servigos

parcializagao de agdes e 
padronizagao deixam de 

requerer maior 
conhecimento dos 
servigos bancarios

segmentado entre o 
gerente (vendedor de 

bens e servigos), o 
caixa (pagamentos e 

recebimentos), 
funcionarios de 

atendimento a clientes e 
outros de suporte, 

ocorrendo maior divisao 
de tarefas

ampliagao do 
atendimento e prestagao 
de servigos, com balcao 

de seguros, 
investimentos etc.

dividida em quatro 
conjunto de atividades: 

atendimento as 
necessidades gerais dos 

clientes; tesouraria;
aplicagoes e 

emprestimos; e 
prestagao de servigos

introdugao do 
computador como 

instrumento de controle 
e de gestao de um 
volume maior de 

servigos

servigos centralizados 
na administragao do 

banco e padronizagao 
de rotinas e 

procedi mentos

“saber bancario" 
especializado e 

concentrado nas areas 
de administragao dos 

bancos (manuals 
padronizados para as 

agendas)

mantem basicamente 
a mesma 

segmentagao da fase 
anterior com 

diminuigao do pessoal 
nas areas de 

atendimento e suporte 
com a automagao dos 

servigos

a introdugao de 
sistemas on-line (com 
atualizagao imediata 

das operagoes)

estratos gerenciais 
mantem negociagoes 
com clientes cabendo 

aos demais 
funcionarios o 

manuseio de terminals 
de computadores

dependente de 
orientagoes e normas 
da diregao do banco

unidades operacionais com 
maior autonomia para 
defmigao de negocios

alto investimento em 
tecnologia com alta 

capacidade de interligagao 
a redes

filosofia empresarial 
flexivel, estimulando o 
fluxo de informagao e o 

aumento do conhecimento

diversificagao de 
operagoes, interligada a 

centres financeiros 
nacionais e intemacionais

diminuigao das unidades 
operacionais, maior 
competitividade e 

sofisticadas ferramentas 
tecnologicas passam a 

demandar maior 
conhecimento

reduzida, embora na 
decada de 60 ja se 

estivesse 
introduzindo 

maquinas para a 
confecgao contabil

ANTERIOR 
A 1964 

conta-corrente, 
credito e cobranga

POSTERIOR 
A 1980 

automagao oferece 
maior gama de 

prestagao de servigos

TENDENCIAS PARA 
O SECULO XXI* 

diminuigao do tamanho 
medio das unidades, 

interligagao com centres 
financeiros do pais e 

mundiais e maior 
desregulamentagao das 

atividades
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Alem disso, a autonomia das agendas para estabelecer enfoques 

diferenciados de atendimento aos dientes, criar negocios espedficos, por exemplo, 

foram drasticamente reduzidos, pois os bancos deixaram de ser estabeledmentos 

de atendimento a clientela local para, alem desta, atender o cliente onde ele estiver, 

por vezes ate fora do Pais. O pensar do servigo bancario, nessa concepgao, nao 

precisa estar na ponta (na agenda), mas no interior das diregoes dos bancos, das 

quais emana o controle de toda a rede de agendas, apoiada por ferramentas 

tecnologicas cada vez mais sofisticadas.

Os proximos topicos discutem os resultados da pesquisa realizada no 

ambito do Banco do Brasil, sobre a integragao entre estrategias organizacionais e 

“T&D”, analisada segundo as influencias do contexto externo e da configuragao da 

organizagao do trabalho. Ao final deste estudo, procura-se verificar quais as 

perspectivas de integragao entre ambas as fungoes, a partir da estrutura atual dos 

servigos, ou de urn process© diferenciado.

■

A intensa racionalizagao do sistema bancario no Brasil, em grande 

parte motivada pelo poder normatizador e regulador do Banco Central, 

padronizando as atividades no interior dos bancos, caminhou ao encontro de uma 

crescente taylorizagao dos servigos realizados no interior das agendas. O bancario 

deixou de ser um profissional conhecedor das questoes financeiro-contabeis para 

ser o executor de uma etapa especifica do processo de trabalho, afinal nao existem 

“profissionais” de conferencia de relatorios, de compensagao de cheques, de 

digitadores de documentos e acolhedores de operagoes gerais (aplicagoes, resgate 

de recursos etc.), pois sao fungoes alimentadoras de informagoes para o sistema de 

informatica, que elabora os dados para os (poucos) tomadores de decisao na 

agenda.
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4.2 - A Integrate entre Estrategias Organizacionais e “Treinamento e 

Desenvolvimento” no Banco do Brasil

Os incidentes criticos detectados serviram como ancoras a integrar o 

exame do conceitual com o empirico, procurando erigir uma cadeia logica de 

analise do problema de pesquisa.

A proposta central desta pesquisa e investigar a configurate das 

estrategias organizacionais e do “T&D” no Banco do Brasil, compreendendo as 

razoes que levaram a opgao por determinados principles de atuagao e quais os 

mecanismos de integrate construidos entre ambas. E incorporado neste exame o 

levantamento de incidentes no contexto interno e externo, que trouxeram 

implicates para a formulate da estrategia e do “T&D”.

Do novo papel do Banco no sistema financeiro decorrem eventos que 

afetam, no contexto externo, a relate da Empresa com o Governo Federal, 

redirecionando os negocios, o processo de automat0 e organizate do trabalho 

no Banco, bem como, no contexto interno, a estrutura organizacional e a 

implantate de areas para realizar a formulate de estrategias e as agoes de 

“T&D”.

Uma analise preliminar abriu a possibilidade de observar tres 

mementos criticos, com intensa repercussao na formulate* das estrategias 

organizacionais e no “T&D”. O primeiro esta relacionado a reforma do sistema 

financeiro, em meados da decada de 60; o segundo refere-se a concorrencia de 

uma serie de medidas organizacionais internas com dispositivos normatizadores 

externos, em meados da decada de 70; e o terceiro, os desdobramentos motivados 

pelo Voto 45/86 do Conselhn Monetario Nacional, que reordenou o papel do Banco 

do Brasil no sistema financeiro nacional, em 1986 (Figura 6).
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FIGURA 6 - Incidentes criticos no Banco do Brasil.

Reforma Baneciria, Lei 4.595, de 31/12/64

4.2.1 - Sob a 6gide da reforma bancaria de 1964/1965

TERCEIRA 
FASE

As origens do "Treinamento e Desenvolvimento” e da formulagao das 
estrategias no Banco do Brasil remetem as Leis 4.357/64, 4.380/64, 4.595/64 e 
4.728/65, que visavam reordenar o sistema financeiro nacional. Este conjunto de 
Leis passa a ser designado neste estudo como Reforma Bancaria, o marco definidor 
da nova insergao da Empresa no cenario econdmico e financeiro do Pais. A Lei 
4.595, de 31/12/64, em especial, trata das novas atribuigoes do Banco do Brasil 
naquele cenario.

Ser um instrumento de execugao da politica de credito e financeira do 
Governo passou a significar para o Banco do Brasil atuar como agente financeiro 
do Governo. Por delegagao do Banco Central do Brasil (Bacen), o Banco do Brasil

SEGUNDA 
FASE

PRIMEIRA 
FASE

Criagao da Carteira de Finangas do Banco do Brasil 
Incentivos Legais ao Treinamento - Lei 6.297, de 
15/12/75
A Politica de “Formagao Permanente do Pessoal”

Congelamento do saldo da Conta Movimento, 
Voto 45/86, de 30/1/86, do CMN
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O Banco do Brasil (BB) nao havia se transformado em banco central, 
como alguns substitutivos de Lei propugnavam. Isso ensejaria manter no Banco 
Central um quadro tecnico especializado e politicamente imune a pressoes de 
classe. Segundo Mello Flores, presidente do Sindicato dos Bancos da Guanabara a 
epoca da Reforma, uma das razoes que levavam os banqueiros a nao aceitar o 
Banco do Brasil como Banco Central e o fato de os funcionarios do BB, como 
entidade de economia mista, poderem realizar greves, paralisando o redesconto ou 
criando dificuldades as operagdes dos bancos privados (op. cit., 1988:119).

Essa ambiguidade — natureza publica e natureza privada de papeis — 
e marcante no nascimento das agoes institucionais de “T&D” e na formalizagao das 
estrategias organizacionais, como se vera mais adiante. A perda de status do Banco 
do Brasil, enquanto autoridade monetaria, refletia uma proposta politica para o setor 
no entender de Minella (1988:117), pois a Reforma adotava completamente o 
espirito privativista ao sistema bancario, reservando aos bancos estatais agao 
complementar”.

Portanto, nao se verificou transferencia imediata das atribuigoes de 
autoridade monetaria para o Banco Central. Ao contrario, seriam lentamente 
transferidas. Para dar harmonia ao exercicio das atividades de ambos os orgaos, foi 
instituida a conta de movimento, para registrar as relagdes financeiras entre BB e 
Bacen, enquanto este nao assumisse definitivamente suas fungoes.

continuou a assumir algumas fungoes de autoridade monetaria, como a de 
administrar as reservas internacionais do Pais, executar os servigos de 
compensagao de cheques e arrecadar depositos voluntaries de instituigoes 
financeiras.

com a

O Banco do Brasil, nesse periodo de transigao permanecia abrigando 
fungoes oficiais ao lado de outras, nitidamente de banco privado. Os niveis de 
expansao do BB passavam a ser controlados pelo Orgamento Monetario. “A nova lei 
mudou o processo de emissoes... com a intengao de que nao mais se 
confundissem, no BB, os recursos proprios com os recursos oficiais que 
manipulava” (Montebello,1993:75).
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A Revista Desed 02/66, orgao de comunicagao institucional, revela, 

porem, como as grandes mudangas demandam tempo para assimilagao pelo publico 

interno. Quando abordou as duas vertentes pelas quais trafegaram as opinioes 

sobre a Reforma Bancaria, antes de 1964, no Congresso Nacional — dar maiores 

poderes ao Banco do Brasil ou criar urn novo orgao para exercer o papel de banco 

central — , a Revista dizia que o Banco do Brasil reunia condigoes “excepcionais” 

para o desempenho integral das fungoes de controle e coordenagao de que se

A Reforma Bancaria significava para a Empresa a necessidade de 

operar por conta propria em algumas Carteiras, como a de Cambio, por exemplo. 

Alguns fatos ha algum tempo apontavam para mudangas no negocio da Empresa. A 

criagao do BNDE e de diversos bancos regionais de desenvolvimento durante os 

anos cinquenta representou para o Banco do Brasil a quebra do “monopolio” de 

banco social ou banco de desenvolvimento do Govemo Federal.

De urn papel hegemonico no sistema financeiro, seja participando da 

formulagao de politicas econdmicas do Governo via atuagao de seus representantes 

no Conselho da Sumoc, seja atuando na fiscalizagao do sistema (Redesconto, 

Mobilizagao Bancaria, Fiscalizagao de Bancos), o Banco do Brasil passa a executor 

de servigos, mantendo-se como principal instrument© da politica de credit© (Artigo 

61 da Lei da Reforma Bancaria).

Se, por um lado, o Banco do Brasil transferia as fungoes de autoridade 

monetaria ao Banco Central; por outro, nao lhe era permitido participar do process© 

de especializagao de fungoes em curso no sistema financeiro, em virtude da 

obtengao automatica (e privilegiada) de recursos junto a Conta de Movimento. O 

paragrafo nono do artigo 49, da Lei 4.595/64, vedava a aquisigao de titulos 

(obrigagoes, apolices ou Letras do Tesouro Nacional) pelo Banco do Brasil. Porem, 

nao se encontrou qualquer dispositive legal que claramente impedisse o Banco do 

Brasil de operar nesse mercado. Segundo pode-se colher das entrevistas 

(entrevistado 3), havia somente uma ordem do Governo para que ele nao operasse 

no mercado nao monetario (corretoras e distribuidoras de valores, associagoes de 

poupanga, financeiras, bancos de investimento, seguradoras etc.), a nao ser por 

ordem do Banco Central, em algumas situagoes especificas, delimitadas e com 

tetos reduzidos.



100

■

Porem, o papel institucional da Empresa havia mudado. A abertura 
para formagao de grandes conglomerados financeiros nos anos seguintes sinalizava 
um acirramento da concorrencia, principalmente por que o Banco via necessidade 
de captar parte de seus recursos junto a clientela e operar com eles para satisfazer 
as exigencias que lhe eram demandadas pelas novas atribuigoes no sistema 
financeiro.

Nao e surpresa, portanto, naquele momenta, estudos visando a 
constituigao de um orgao especifico de “T&D” no Banco do Brasil, apos participagao 
de um grupo de funcionarios da diregao geral em curso de “tecnicas de 
treinamento”, promovido pelo Institute de Administragao e Gerencia da Pontificia 
Universidade Catalica do Rio de Janeiro, de 11/11 a 17/12/64. O relatario deste 
grupo assinalava que o treinamento no Banco era disperse, descontinuo, natural, 
incomplete e assistematico, restrito ao relacionamento chefe versus subordinado

Para viabilizar essa transformagao na Empresa, concorreram a 
mecanizagao da atividade bancaria e a preparagao do pessoal (treinamento) para 
atuagao em um novo ambiente de trabalho. Vale lembrar que no contexto externo, a 
Reforma Bancaria havia introduzido o processo de diversificagao e concentragao- 
centralizagao das operagoes e, por efeito, maior racionalizagao das atividades.

Como assinala um dos entrevistados que se encontrava trabalhando 
em agenda na ocasiao, o Banco precisa tornar-se uma empresa, captar recursos e 
nao ser apenas um agente do Tesouro Nacional, o que implicava estabelecer uma 
nova filosofia de relacionamento com o publico. “Havia necessidade de agradar o 
cliente... no sentido de atender corretamente” (entrevistado 2), aproximar as 
agendas (os funcionarios) da clientela, chegar mesmo a ir ate ela, afinal se 
concentrava no Banco do Brasil a responsabilidade de difundir o credito agricola e 
industrial.

cogitava, “vista ser uma organizagao sedimentada, de indubitavel acervo de 
eficiencia, acumulado em mais de um seculo de atuagao...”, ressalvando que tai 
Reforma nao traria grandes mudangas ao Banco, que, em ultima analise, seria 
beneficiado por estar sendo liberado de encargos de natureza oficial. A 
envergadura do papel que a Empresa atribuia a si propria pode ser entendida como 
um esforgo interne para nao “macular” sua imagem de banco oficial.
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Dentro do espirito de racionalizagao da epoca, destaca-se no ato de 

criagao do orgao de "T&D” (Carta-Circular 5.319, de 14/7/65) o objetivo fundamental 

do Departamento de promover a adequada utilizagao de sua capacidade (do 

pessoal) em beneficio de cada urn e, por esse meio, de todo o conjunto, com vistas 

ao permanente engrandecimento do Banco, como instituigao nacional a servigo do

O relatorio tambem expressava a urgencia de se realizar agoes de 

“T&D” voltadas para relagoes humanas no trabalho, relagoes com o publico, 

tecnicas de lideranga etc. Isso faz revelar a Diregao do Banco preocupada em gerir 

os padroes de relacionamento emergentes do processo de automagao das 

operagoes, ao mesmo tempo em que chama para si a responsabilidade de orientar 

a formagao de tais padroes.

nas atividades cotidianas do posto de trabalho e, assim, nao orientado para as 

necessidades da Empresa em vista do crescimento que se avizinhava.

Agendas supermodemas como esta encontram-se hoje nos principals 
centres comerciais e industrials do pais. Quatro computadores eletronicos 
funcionam no Rio e Sao Paulo, realizando a escrituragao integral das contas 
de depositos de numerosas agendas, controle de operagoes de cambio, 
servigos de cobranga desconto de titulos, folhas de pagamento e 
almoxarifado. Em breve, mais dois entrarao em servigo. Em Belo Horizonte, 
Porto Alegre e Recife, o Banco utiliza os servigos de automagao com o 
mesmo objetivo. As rotinas de trabalho vem se transformando radicalmente 
no que ha de mais modemo e as filiais ja se preparam para a terceira 
geragao de computadores (grifos nossos).

Assim, forma-se o orgao de treinamento em um contexto de 

especializagao do trabalho bancario, concorrendo para isso a mecanizagao das 

atividades, a simplificagao das tarefas, a padronizagao de rotinas de servigo, o 

aperfeigoamento dos sistemas de comunicagao e o estabelecimento de outra 

natureza de relacionamento com a clientela.

A onda mecanizadora no sistema bancario pode ser dimensionada 

pela introdugao de computadores em um numero cada vez maior de agendas. 

Reportagem da Revista Manchete (de 3/12/66, p. 15), com o Diretor- 

Superintendente do Banco do Brasil, afirma:
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• programar e executar trabalhos de recrutamento e selegao;

• executar pianos de treinamento aprovados pela Superior AdministraQao.

Com o ambiente exigindo maior eficacia na gestao dos recursos 
disponiveis e abertura para os negocios com a clientela, o Desed da enfase, ao lado 
da disseminagao dos processes de automagao do trabalho bancario, a preparagao 
dos empregados para o atendimento dentro de urn novo modelo organizacionaL O 
publico-alvo dos cursos constitui-se em administradores, coordenadores do caixa e 
os caixa-executivos.

• pesquisar necessidades de treinamento e estabelecer prioridades e pianos para 
supri-las;

Pais”. Consta do referido documento, as agbes orientadoras do Departamento de 
Selegao e Desenvolvimento de Pessoal (Desed):

A transformagao nas rotinas bancarias no Banco do Brasil encontra 
seu apice com a introdugao do Sistema de Atendimento Direto e Integrado - Sadi 
(Colin, 1967), pioneiro no atendimento da clientela no guiche do caixa. Os 
pagamentos e recebimentos pelo sistema vigente envolviam a participagao de seis a 
sete funcionarios (atendimento ao cliente, conferente de assinatura, registrador de 
saldo, conferente de langamento etc.). O novo Sistema concentrava a realizagao de 
todas as atividades em urn unico funcionario: o caixa executive, misto de caixa e 
escriturario, grafo-tecnico e conferente. Tais fungoes se integrariam atraves de urn 
eficiente sistema tecnologico, que fornecia apoio tecnico para atendimento ao 
cliente.

Os primeiros cursos formulados pelo Desed, obviamente, eram 
relatives a mecanizagao dos servigos bancarios (para administradores de agendas 
e implantadores do sistema) e ao aperfeigoamento do conhecimento sobre as linhas 
de credito (industrial e rural). A sintonia do treinamento com as novas diretrizes 
impostas pela Reforma Bancaria repercute favoravelmente junto aos funcionarios. 
Um dos gerentes de agenda participantes de curso relata a Revista Desed 02/66 o 
papel dinamizador representado pelo Desed no processo de adequagao a 
exigencies da Empresa naquele momento.
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Para se ter uma ideia da natureza do treinamento ministrado no Banco 

do Brasil naquele momento, toma-se como exemplo o Cipad - Curso Intensive para 

Administradores. O desenho de disciplinas era academico, baseando-se em 

conhecimentos de Administrate de Empresas e Cultura Geral, assim distribuidos:

• disciplinas basicas (Fundamentos de Administrate, Organizato e Metodos, 
Relates Humanas);

• disciplinas auxiliares (Analise Contabil, Analise Financeira, Notes de Direito, 
Metodos Quantitativos) e;

• disciplinas complementares (Fundamentos 
Financeiras e Mercados de Capitals).

Ministrado ao longo de (extenuantes) 63 dias, o respaldo politico do 

treinamento era dado pela presenga do Presidente do Banco, Diretores e ate 

mesmo Ministros de Estados na abertura ou encerramento dos eventos 

(entrevistado 4). A relat° que o Banco fazia entre as agoes de mecanizato e 

treinamento fica clara em trecho do discurso do Presidente do Banco do Brasil, Sr. 

Nestor Jost, na abertura do primeiro Cipad:

Havia o cuidado de o treinamento reforpar a identificato dos 

funcionarios com o carter oficial do Banco no sistema financeiro. Dentro das 

modalidades de treinamento concebidas pelo grupo responsavel pela criato do 

Desed encontra-se junto ao treinamento operacional, com fornecimento de 

subsidies para aperfeipoamento de trabalhos de execute; treinamento de 

administradores, com desenvolvimento de habilidades para gestao; e treinamento 

de instrutores, para funcionarios encarregados de ministrar os cursos; o treinamento 

de familiarizapao, destinado a criar atitudes positivas em relate a° Banco,

A grande contradigae na criat° da area de “T&D” reside na 

inexistencia do “desenvolvimento” do funcionario no processo, como se observa na 

fala do Presidente, no qual o “treinamento” e urn “custo” a ser compensado pela 

“produtividade” em prol do Pais, e nao da Empresa ou do proprio funcionario.

Estamos seguros de que o aperfeipoamento tecnologico que ha de resultar 
do trabalho do DESED vai ter reflexos sobre a produtividade, capaz de 
compensar amplamente seu custo e ainda criar condites. Pel° aumento da 
eficiencia, de ajudar cada vez mais a Nat° em sua luta pelo 
desenvolvimento. (Parecer Desed 71/5, de 15/1/71, p.12)
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Era reforgada assim a concepgao de “agente financeiro do Governo”, 

disseminador do credito. A pratica refletia a suposigao. As aplicagdes do credit© 

agricola e industrial cresceram de Cr$ 603,9 bilhoes, em 31/12/64, para Cr$ 823,2 

bilhoes em 31/12/65 {Banco do Brasil: Relatorio a Assembleia Geral Ordinario dos 

Acionistas, 22/4/Q6). Ocorre um incremento no pessoal e no numero de agendas. 

Entre 1967 e 1974, a quantidade de funcionarios cresceu de 41.650 para 52.312 e o 

Banco, que ja possuia seis filiais no exterior (Assungao, Buenos Aires, La Paz, 

Montevideo, Santa Cruz e Santiago), projetava instalar agendas nos dez principals 

paises que mantinham relagoes comerciais com o Brasil (Henriques,1995:29 e 48), 

o que veio a se confirmar posteriormente.

A internacionalizagao do Banco do Brasil interessava ao Governo em 

virtude de contribuir com a captagao de recursos no exterior e dar apoio as 

exportagoes. A fungao das unidades no exterior era tanto comercial quanto 

diplomatica.

A expressao do fundamento das agdes de “T&D” pode ser observada 

pelo carater “basico” da disciplina “Organizagao e Metodos” do curso Cipad, em 

detrimento ao carater “complementar” da disciplina “Instituigoes Financeiras e 

Mercado de Capitais”. Ou seja, o Banco do Brasil ainda nao se considerava como 

competidor no mercado financeiro pos-1964, a medida que o conhecimento sobre a 

organizagao do processo de trabalho e rotinas prepondera sobre informagoes 

relativas ao mercado e a uma concorrencia que a Empresa nao vislumbrava com 

exatidao, mesmo porque o Banco do Brasil estava impedido de operar no prospero 

e crescente mercado nao-monetario.

A profunda racionalizagao do servigo bancario nao deveria implicar 

uma atitude negativa em face ao Banco do Brasil que, afinal, era maos e bragos das 

politicas economicas e sociais do Governo. Na integragao £ grande familia Banco 

do Brasil estava embutida uma atitude de acomodagao de conflitos, suscetiveis em 

face da uma estrutura rigidamente hierarquizada e centralizada.

fornecendo conhecimento sobre regulamentos e servigos e condigdes “de melhor 

produzir tao logo (eles) comecem a trabalhar”.
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Uma ideia do papel do Departamento naquele periodo em face dos 

objetivos organizacionais pode ser medido tanto quantitativamente pelo numero de 

funcionarios treinados em tres anos de vida do Desed (mais de dez mil em quarenta 

mil funcionarios) quanto qualitativamente. Uma materia na Revista Desed 18/70, sob 

o titulo “Como se Faz urn Curso”, da urn exemplo desta ultima dimensao quando 

afirma:

Nota-se abertura de urn espago institucional para o exercicio do poder 

critico e de certa autonomia do Departamento para “adaptar” uma ideia da Diregao

recursos

oriundas

Governo

... O chefe do Desec (area tecnica do Banco responsavel pelos recursos 
materials e tecnologicos) e o diretor administrative trouxeram dos Estados 
Unidos o Sistema de Atendimento Direto e Integrado. Analisada a ideia pelo 
Departamento (DESED), percebemos que sua aplicagao direta no Brasil nao 
seria possivel. Adaptamos a ideia e partimos para montagem do curso. 
(grifos nossos)

I

Mesmo assim o Desed foi buscar, num novo modelo de atendimento ao 

cliente (Sadi) a base para construgao de sua primeira grade de treinamentos. Era o 

referential que o orgao de “T&D” tinha disponivel. A implantagao do Sadi repousava 

nas agdes do Departamento de Mecanizagao e Telecomunicagoes e do 

Departamento de Selegao e Desenvolvimento do Pessoal.

Em meados da decada de 60, o unico exercicio de programagao de 

atividades do Banco do Brasil tinha como foco estudos estatisticos relacionados 

principalmente a oferta de credito, sem maior preocupagao com iniciativas de 

sistematizagao de objetivos, diretrizes e metas ou de subordinagao a uma visao 

mais abrangente de insergao da Empresa no novo ambiente politico e financeiro.

Vale lembrar que nessa epoca o Banco do Brasil tinha acesso a 

do Governo, via conta de movimento, para arcar com as despesas 

da disseminagao do credito pelo Pais e para atuagao como agente do 

tambem no exterior. Alem disso, concorreram condigoes estruturais 

possibilitando a expansao das agendas. A superexcitagao da demanda de credito, o 

aumento no volume de transagoes e o aumento do numero de depositos a vista 

incentivaram os bancos a expandir as redes de agendas na tentativa de conseguir 

uma maior fatia de mercado (Meirelles, 1975:8).
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4.2.2 - Entra em cena o planejamento no Banco do Brasil

Em meados da decada de 70, embora o relacionamento entre o Banco 
do Brasil e o Banco Central fosse ainda proximo, quando se inicia a gestao do 
Presidente Ernesto Geisel, verifica-se urn endurecimento de posigoes entre os

E o comego de uma nova fase do “T&D” no Banco do Brasil. O Desed 
iniciou a formulagao de uma nova politica de treinamento, visando introduzir os 
principles da educagao permanente na Empresa.

Superior da Empresa e transforma-la em algo tecnicamente mais apropriado. Uma 
autonomia, porem, outorgada, pois os conteudos eram indicados pelas areas 
tecnicas e todo o material de treinamento, antes de entrar em linha, sofria o crivo do 
Diretor de Recursos Humanos (entrevistado 4).

Alem disso, nao importa qual fosse a estrutura organizacional entre 
meados das decadas de 60 e 70, a area de “T&D” sempre manteve subordinagao a 
urn orgao superior (Vice-Presidencia Administrativa, Diretoria do Pessoal, Diretoria 
de Recursos Humanos etc.), ou seja, nunca se situou como orgao de staff junto a 
cupula da Empresa. O apoio da diregao do Banco proporcionava forga politica para 
o desenvolvimento das agoes de “T&D”, independente de sua localizagao na 
estrutura organizacional.

Na primeira fase de sua existencia, as agoes de treinamento 
concentraram-se em disseminar os conhecimentos sobre os novos principles de 
racionalizagao do atendimento bancario contidos no Sadi. Porem, com o sistema ja 
consolidado em meados da decada de 70, as agoes de treinamento comegam a 
sofrer criticas, que assumiram proporgao consideravel, como se verifica na 
solicitagao do entao Presidente, Angelo Calmon de Sa, que, em correspondencia 
encaminhada ao Diretor de Recursos Humanos, em 14/7/75, solicitava a elaboragao 
de um Plano Global de Treinamento, com conteudos mais adequados as 
necessidades dos servigos, elaborados seja internamente seja por instituigdes 
especializadas. Afirma que os treinamentos deveriam ter carater mais pratico, sem 
conotagoes excessivamente academicas.
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Deve-se lembrar que o Artigo 20 da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma 

Bancaria) preve a elaboragao conjunta entre o Banco do Brasil e o Banco Central do 

programa global de aplicagoes e recursos do primeiro, para fins de inclusao no 

orgamento monetario13. Dentro de uma politica de fixagao de prioridades e

Em 1976, 92% das agenda bancarias do Banco do Brasil estavam 

situadas no interior e as autorizagoes para abertura de novas dependencies 

concentravam-se nas regioes Nordeste, Norte e Centro-Oeste (Relatdrio Anual 

1977), configurando a interiorizagao do Banco para cumprir os postulados de banco 

oficial, como se pode observar nos discursos:

Vamos lembrar aqui, entre parenteses, que nos ultimos doze meses as 
operagoes de credito do Banco do Brasil se expandiram em 60% — numeros 
redondos — e as da rede privada em 120%.
Entao, ha efetivamente urn constrangimento, uma contengao das aplicagoes 
do Banco, dentro da politica do Govemo, politica monetaria, ditada pelas 
autoridades competentes, a que o Banco esta vinculado. Nao que o Banco 
aceite tranquilamente, porque o Banco-empresa sofre essas medidas e a 
Diretoria nao fica indiferente. A Diretoria faz a defesa, dentro do possivel, do 
que considera os interesses do Banco, e, as vezes, nos abalangamos ate a 
dizer que e o interesse national.12

orgaos, “coerentes, alias, com os propositos do novo Governo, que desejava sanear 

o meio circulante, cuja enfermidade era atribuida ao excesso de emissdes de 

papel-moeda que fluiam pela conta de movimento, embora em grande parte para 

atender a requisigao do proprio Tesouro Nacional”. (entrevistado 6)

13 Segundo definite dos tecnicos do Banco do Brasil, o Or^amento Monetario 6 o instrument© de previsao e 
acompanhamento das opera^des das Autoridades MonetArias (Banco do Brasil e Banco Central) e dos bancos 
comerciais para defini^ao de metas quantitativas de moedas. com o objetivo de incremento do PIB, redu^ao do 
ritmo inflacionario, incremento das transa^oes extemas e desenvolvimento setorial e global (Depla: 1978).

12 Plano de Desenvolvimento para Gerentes - Programa de Leitura Dirigjda. As Novas Fronteiras do Banco. 
Desed e Vice-Presidencia de Administrapao, Banco do Brasil, Brasilia.

Enquanto o Banco do Brasil nao conseguia se desvencilhar da 

contradigao entre ser “banco oficial” e ser “banco empresa”, o processo de 

concentragao-centralizagao na regiao Sudeste caminhava a passos largos. Em 

1964, cada matriz de banco tinha em media 17,4 agendas; dez anos depois essa 

relagao salta para 72,2 agendas por matriz (Carvalho et al., 1989:75).
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O “endurecimento de posigoes entre os orgaos” concretiza-se com a 
criagao, na Assembleia Geral, de 15/4/75, da Carteira de Finangas responsavel pelo 
“Planejamento Geral e Integrado” do Banco do Brasil, o que redundaria no Plano de 
Metas e na Programagao Orgamentaria. Tudo isso objetivando disciplinar o 
emprego de recursos da Empresa.

O planejamento era feito a partir de consultas a agendas sobre 
necessidades de aplicagao para distribuigao de recursos e fixagao de parametros, 
privilegiando os seguintes aspectos no processo de elaboragao:

• Objetivo orgamentario, visando gerar ao final o Plano de Metas (natureza, 
necessidade de recursos etc.) e a Programagao Orgamentaria (relative a pessoal, 
material e despesas gerais).

• Discussao do negocio do Banco do Brasil restrita a coleta de informagoes sobre 
as demandas de expansao do credito.

seletividade na distribuigao dos creditos, a segunda metade da decada de setenta e 
marcada por um controle mais rigoroso das agoes do Banco do Brasil.

Ate aquele ano, boa parte das atividades do Banco do Brasil era 
elaborada no Governo e inserida no “Plano de Agao Econdmica do Governo” 
(Paeg). Assim, pela primeira vez, o planejamento no Banco do Brasil assume 
carater global. O planejamento, assistematico, realizava-se por conta de cada area 
de negocios (credito rural, credito industrial etc.). Com base nos negocios 
realizados num determinado ano, faziam-se projegoes para o ano seguinte. O 
documento final era encaminhado ao Banco Central, para posterior aprovagao do 
Conselho Monetario Nacional.

Coube ao Departamento Geral de Planejamento e Controle 
Orgamentario - Depla, subordinado a Carteira de Finangas, a coordenagao do 
processo, ou seja, a definigao de metas, ordenagao, centralizagao e 
acompanhamento das atividades para consolidagao do Planejamento Geral e 
Integrado e a elaboragao do Orgamento do Banco do Brasil. “Com a chegada do 
DEPLA, sistematiza-se uma metodologia de planejamento em que todos seguem 
uma mesma orientagao” (entrevistado 5).
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Ao mesmo tempo que o Governo exigia maior disciplinamento no 

emprego de recursos dirigidos ao credito geral e agricola, o Banco do Brasil, desde 

a Reforma Bancaria, procurou aperfeigoar seu atendimento, oferecendo urn maior 

numero de produtos e de services para a clientela. Embora contingenciado por 

restrigoes legais, a Empresa caminhava para instalagao de uma gerencia de 

operagdes financeiras, incorporando parte dos negocios realizados pelo setor 

bancario privado.

Tanto a melhoria dos padroes de concessao do credito quanto o 

acrescimo de novas fungoes e services exigiam preparagao dos funcionarios para 

atuar dentro das novas regras do mercado, o que vinha ao encontro da solicitagao 

do Presidente da Empresa para urn treinamento mais pratico e adequado as 

necessidades dos servigos.

As agoes de treinamento entao observam urn impulse sensivel com a 

promulgagao da Lei 6.297, de 15/12/75, com o objetivo de estimular as agoes de 

treinamento profissional dentro das empresas. Esse dispositive legal, 

posteriormente revogado em 1990, permitia as empresas deduzirem do lucro 

tributavel o dobro das despesas comprovadamente realizadas em projetos de 

formagao profissional, desde que nao excedessem a 10% do lucro tributavel. 

Praticamente todos os gastos com treinamento eram incentivaveis. Desde despesas 

com transportes e diarias de treinandos e instrutores, passando por proventos e 

encargos sociais de docentes, material didatico, ate investimentos em construgao e 

reforma de centres de treinamento, aquisigao de mobiliario e equipamentos.

• Carater burocratico, implicando coleta de dados das agendas, consolidagao e 

encaminhamento ao Diretor Financeiro, ao Presidente do Banco e ao Banco 

Central, com possibilidade de ajustes em todas as esferas. As analises 

baseavam-se em diretrizes emanadas pelo Conselho Monetario Nacional.

Os beneficios da referida Lei influiram de forma significative a 

expansao do treinamento dentro do Banco tanto em termos de funcionarios 

treinados quanto na implantagao da rede de Centres de Formagao Profissional. Em 

1977 houve urn acrescimo de 141% de funcionarios treinados em relagao a 1976 

(Desed,1978). Em 1978, encontrava-se em fase adiantada a implantagao definitiva 

de centres regionais de treinamento. Por volta de 1980 estavam implantados ou em
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Enquanto outros entendem o papel eminentemente social da Empresa:

As contradigoes nas decisoes da cupula refletem que o planejamento 

nao funcionava como elemento definidor e integrador das estrategias, mas se 

limitava a consolidar dados e estudos tecnicos sobre aplicagoes de recursos. A 

ambiguidade entre o publico e o privado novamente surge e nao se resolve.

Dentro do Banco, nao havia consenso quanto a validade da abertura 

dessas novas filiais naquele periodo, pelo que se pode coletar de percepgdes e 

opinioes distintas de funcionarios do primeiro escalao.

Na epoca e nas circunstancias... a administragao do Banco entendia que o 
future da Instituigao... estava no aprimoramento de sua vocagao de banco 
rural e comercial, como expresso nos estatutos vigentes na ocasiao... O 
moment© poderia parecer improprio (final dos anos setenta), pela escassez 
de recursos para aplicar, mas a oportunidade (de abertura das agendas) nao 
poderia ser perdida... (entrevistado 6)

i

Havia urn acelerado crescimento no numero de agendas. No final da 

decada de 70 e inicio da de 80 o Banco do Brasil foi instado a quase triplicar sua 

rede de dependencies, principalmente no interior, onde a relagao receita/custo 6 

sabidamente mais baixa" (Eboli, 1990:49), muitas vezes justificada pela fungao 

social (e politica) que uma agenda desempenha em pragas do interior. O Relat6rio 

Anual de 1977 informa que “o aspecto social tern influido preponderantemente na 

criagao de novas dependencias”. As novas agendas dariam apoio direto a projetos 

de desenvolvimento econdmico e regional.

vias de implantagao centres no Rio Grande do Sul, Parana, Sao Paulo, Rio de 

Janeiro, Brasilia, Pernambuco e Ceara, acompanhando a expansao da rede de 

agendas.

O Banco nitidamente esvaziado pela criagao de um banco 
desenvolvimento (BNDE) e outros bancos regionais.... se langa num 
programa de crescimento autofagico.... na medida em que dispunha de 
recursos via conta de movimento... atuando na contramao da historia. 
(entrevistado 3)

A maior complexidade do negocio bancario, diversificando as 

transagoes financeiras, aliada a expansao da rede de agendas no final da decada
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de 70 e inicio da de 80, principalmente visando interiorizar o credit© rural, encontrou 
nas vantagens oferecidas pela Lei 6.297/75 parametros seguros para redirecionar 
as politicas de “T&D”, com a introdupao dos principios da formapao permanente na 
Empresa, o que significava aumento no numero de programas de treinamento 
oferecidos para os funcionarios.

A introdupao de tais principios implicou mudanpas nos objetivos e 
estrutura do Desed. Dos cursos estruturados visando a adaptapao aos processes de 
racionalizapao dos servipos, para o acompanhamento permanente do 
desenvolvimento do funcionario, o “T&D” passou a requerer uma nova estrutura que 
contemplasse: descentralizapao da operapao do treinamento, com criapao de 
centros espalhados pelo Pais e correspondente corpo burocratico para controle do

A “formapao permanente” abrange um processo ininterrupto na vida 
pessoal e coletiva. Nao se reduz as salas de aula, alcanpando qualquer situapao em 
que o ser humano vivencia uma nova experiencia. Na visao de Collet (1976:19), as 
empresas adotaram a educapao permanente, dentro de um sistema de formapao, 
como uma necessidade premente de acompanhamento do progresso tecnologico. O 
carater “permanente” agrega a formapao algo mais que conhecimentos tecnicos 
para o trabalho. A ideia da “formapao permanente”, como politica de recursos 

' humanos, segundo a autora, visa proporcionar instrumento para aumento da 
capacidade analitica, gerapao de esforpo intelectual critico, estimulo a atividades 
criadoras e imaginativas. Em seus pressupostos, portanto, a “formapao permanente” 
corresponde a um processo bem mais amplo que a formapao profissional.

14 O Banco do Brasil era o responsdvel por 77,7% dos empr6stimos ao setor agropecuario, porem, os pequenos 
e medios produtores respondiam somente com 20.6% dos valores concedidos.

As apoes de “T&D” diversificam-se e expandem-se com o crescimento 
da rede e do numero de funcionarios. A rigor essa era a expectativa da cupula da 
Empresa. Quando assume a Presidencia do Banco do Brasil, em 1979, o 
funcionario de carreira Osvaldo Colin, em seu discurso de posse, cita o 
desenvolvimento de recursos humanos como um dos fundamentos de sua gestao, 
ao lado da interiorizapao das atividades do Banco, que cumpriria o papel especial 
de valorizar a atividade do pequeno produtor rural, de oferecer estimulo e 
assistencia a pequena e media empresa, dentre outros aspectos.14
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O aumento da rede de agendas (fisico e operacional) deriva uma 
reforma administrativa na Diregao Geral do Banco do Brasil, que proporciona um 
avango nas concepgoes de planejamento. Os pianos passaram a ter maior 
preocupagao com o longo prazo, criam-se coordenadorias especificas para se

O Desed segmentou as atividades do Banco em quatro m'veis, para 
formulagao dos cursos: de execugao (tecnico-operacional), com enfase no conteudo 
pratico e na execugao de rotinas; de supervisao (chefia-media), orientado para o 
exercfcio da supervisao sem perder de vista a abordagem de tecnicas operacionais; 
de gestao (gerencia de meios e fins), criagao de programas de dinamicos e objetivos 
de desenvolvimento gerencial sem cunho academico e; de alta administragao 
(executives de alto nivel), com estimulo a participagao de funcionarios em cursos de 
pos-graduagao, especializagao e aperfeigoamento (Guimaraes, 1993:145-148).

A implantagao da “formagao permanente” ensejava interpretagoes 
diversas dentro da Empresa. Mais uma a acrescentar-se a uma serie de outras 
levantadas anteriormente neste estudo (banco de mercado versus banco de 
fomento), com o risco de nao se cumprir integralmente nem uma nem outra visao e 
pouco contribuir para evitar o esvaziamento politico e econdmico da Empresa em 
andamento. Para o Desed, a formagao permanente significava que, ao lado da 
preparagao tecnica, seria considerado “o cultivo do espirito para enriquecer a agao” 
(Sistema de Formagao do Pessoal, Desed, 1978, p. 4). Para a diregao da empresa, 
a mudanga do treinamento visaria simplesmente assegurar o rapido retorno de 
investimento com o treinamento pratico e objetivo, de aplicabilidade imediata 
(Relatorio Anual, 1977, p. 50).

treinamento; introdugao de novas metodologias de treinamento, alem da tradicional 
em sala de aula, como treinamentos em servigo e a distancia; criagao de uma area 
para avaliagao das agoes de formagao; e instalagao de uma area de avaliagao de 
desempenho funcional atuando em sintonia com as agoes de treinamento.

Naquela altura, as agoes de “T&D” procuravam refletir a preocupagao 
do Banco com a formagao dos estratos intermediaries da hierarquica: os 
supervisores, elo entre a execugao e o planejamento na agenda, que passaria a 
exercer um papel fundamental numa Empresa com crescente numero de 
funcionarios e diversificagao de atividades.
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O advento da Secretaria de Controle das Empresas Estatais — Sest, 
em 1979, reforga a importancia do planejamento, em face da necessidade de 
apresentapao anual a entidade de um Programa de Dispendios Globais — PDG, 
(Desed, Curso FAE, 1996:32).

analisar o ambiente socio-econdmico, o mercado, alem de se procurer estabelecer 
metodologia de planejamento e acompanhamento de atividades. A fun^ao de 
planejamento passa a situar-se ao nivel da presidencia do Banco. A nova forma de 
pensar e implementar o planejamento no Banco passou a ser de responsabilidade 
da Diretoria de Planejamento - Dipla.

O planejamento geral ficaria dentro da Consultoria Tecnica (Cotec) do 
Banco do Brasil, orgao de assessoria direta do Presidente da Empresa, com a 
finalidade de formular os grandes objetivos relacionados com a politica geral do 
Banco, como etapas de longo prazo, bem como das diretrizes estrategicas para 
orientar a consecuQao desses mesmos objetivos. Por outro lado, a Diretoria de

Apesar de a Dipla ter procurado dar uma nova dimensao ao 
planejamento, quando da importancia a capta^ao da realidade (ambiente externo) 
ou quando valoriza a introduQao de rigor metodologico na condu^ao do process© e 
realQa a necessidade de integrate entre fatores/indicadores, o Planejamento 
Estrategico ainda estava longe de ser implantado. O process© continuava 
centralizado, sem indicates de um sistema formal com compartilhamento de 
objetivos, expectativas do negocio e metas de desempenho; estabelecimento 
conjunto de diretrizes entre cupula e gerentes; desenvolvimento de um piano 
integrado, coordenado e consistent©, facilitador da adapta^ao da empresa a 
mudan^as ambientais; envolvimento dos gerentes na elaborate dos pianos seja de 
natureza quantitative (detalhe financeiro) seja de natureza qualitativa (analise 
estrategica) e; aqao do planejador como um catalisador do process©, assistindo aos 
gerentes na formula^ao e implementa^ao dos pianos (Lorange e Vancil, 1986:7-22).

Em 1982, ha uma cisao entre planejamento e programa^ao 
orQamentaria, a firn de permitir: ao planejamento maior abrangencia de a?ao e 
introduQao da metodologia do planejamento estrategico no Banco; e ao controle o 
acompanhamento dos pianos e a compatibiliza^ao entre os recursos e aplica^oes, 
no que se refere as disponibilidades.
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E interessante observar, contudo, que, em 1982, sao instaladas 1.134 

novas agendas, em sua quase totalidade situadas nas regioes mais remotas do 

Brasil (HBB, 1988:239). Mesmo sendo reconhecidas pelo proprio Banco (Desed - O 

Treinamento Modular no Banco do Brasil, 1982) as limitagoes orgamentarias que 

vinham reduzindo sua competitividade no sistema financeiro, com defasagem no 

desenvolvimento dos recursos humanos, materials e tecnologicos

Assim, de 1982 a 1987, as agoes de planejamento nao alcangavam o 

Banco, situando-se num “emaranhado de idas e vindas, sem resultados concretes” 

(entrevistado 5) no ambito da Diregao Geral. Na verdade nao houve uma ascensao 

do planejamento dentro da Empresa, com a transferencia de um orgao de linha, 

departamental, para uma assessoria direta da Presidencia.

Controle (Dirco) teria como orientag^o basica integrar a elaboragao dos pianos 

anuais das diversas diretorias do Banco, definindo metodologia para o Plano Anual 

de Atividades do Banco (PAA), que, conforme visto, anualmente seria remetido a 

Secretaria de Controle das Empresas Estatais (SEST).

I

O fato de o planejamento, a partir dessa cisao, inserir-se num 6rgao de 

consultoria tecnica da Presidencia do Banco nao significou a disseminagao dos 

principles de planejamento estrategico no Banco. Ha o reconhecimento da 

necessidade da formulagao de um “planejamento estrategico”, no qual se tornava 

fundamental a ampliagao da discussao do negocio da empresa, a necessidade de 

elaboragao da missao e o reconhecimento da importancia do ambiente interne e 

externo. Essas iniciativas nao sao transferidas para alem da cupula da organizagao. 

Os estudos restringem-se aos orgaos responsaveis pelo planejamento.

As condigoes estruturais da Empresa nao permitiam o atendimento ao 

publico e prestagao de servigos ao nivel da concorrencia. Alem do mais, a condigao 

de autoridade monetaria e ausencia de restrigoes de funding criou a necessidade do 

estabelecimento de limites quantitativos a expansao das operagoes ativas, com a 

manutengao do impedimento de o Banco operar nos mercados nao-monetarios. 

Para Belluzo e Almeida (1992), citados por Montebello (1993:129), “com o 

desenvolvimento de novas formas de intermediagao financeira e a desmonetizagao 

da economia, associada a aceleragao inflacionaria, o Banco do Brasil foi reduzindo 

paulatinamente sua participagao no mercado de credito".
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Por isso, a estrutura do Departamento nos anos 80 permite a gestao 

descentralizada da operacionalizagao do treinamento, ministrados em centres 

espalhados pelo Pais. O requisite para participar dos eventos passa a ser a 

adequagao das disciplinas as fungoes dos participantes. Tai sistematica estimula a

15 “MERCADO MONETARJO - Segment© em que se realizam opera<;6es de curt© e de curtissimo prazos. E 
por meio destc mercado que os agentes econdmicos e os prdp-ios intermediaries financeiros suprem suas 
necessidades momentaneas de caixa. A liquidez desse segment© de mercado e regulada, por opera^des abertas. 
pelas autoridades monetarias, via colocac^o, recompra e resgate de titulos da divida publica de curto prazo.
MERCADO DE CAPITAIS - Segmento que atende aos agentes econdmicos produtivos (tanto da area publica 
quanto da privada) quanto as suas necessidades de financiamento de medio e, sobretudo. de longo prazos. 
essencialmente relacionadas com investimento em capital fixo. A maior parte dos recursos financeiros de longo 
prazo e suprida por inermediarios financeiros nSo bancarios. As opera<;des que se realizam nas bolsas de 
valores (particularmente com acjdes) s3o parte integrante deste mercado.” (Lopes e Rossetti, 1992:304)

Em 1980, 50,2% dos emprestimos vieram do sistema nao-monetario, 

mais do que o dobro de 1960 (21,7%). Os emprestimos do Banco do Brasil ao setor 

privado retrocederam de 28,5%, em 1960, para 20,4%, em 1980. Tais numeros 

comprovam a tendencia de queda de participagao do Banco no sistema financeiro e 

mesmo de seu peso nas decisdes de fundo economic© e financeiro.

Nota-se que em vez de o Banco reagir com a introdugao de urn 

processo mesmo rudimentar de planejamento estrategico opta por mais uma 

reestruturagao administrativa. A oportunidade de uma mudanga estrutural cede 

lugar a agoes pontuais. Dentre elas, o Desed passa a chamar-se Departamento de 

Formagao de Pessoal, nome que possui ate hoje. Se aparentemente o termo 

“formagao" recobre uma perspoctiva ambiciosa de “T&D”, observou-se que tai 

transferencia, a rigor, tendeu a restririyir as agoes a uma forma e modelo 

previamente delimitado, nos limites das necessidades da Empresa.

De fato, a evolugao dos haveres nao-monetarios no Sistema 

Financeiro Nacional saltou de 20,7%, em 1966, para 66,6% em 1980. Em 

contrapartida, os haveres monetarios recuaram no mesmo periodo, de 79,3% para 

33,4%, o que propiciou crescimento significative para as instituigoes que operavam 

com haveres nao-monetarios (Minella, 1988:165). Quanto mais diversificado for o 

aparelho de produgao da economia, mais clara a tendencia de expansao dos ativos 

nao monetarios, com ampliagao dos mercados de credito e especialmente de 

capitais15 (Lopes e Rossetti, 1992:305).
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criagao de modules, os chamados atendimento de balcao, dirigidos a demandas 

especificas das areas operacionais.

“T&D”

O aumento consideravel da rede de agendas (externas e internas) — 

e o consequente aumento do quadro — foi acompanhado da maior complexidade (e 

burocratizagao) das normas, servigos e rotinas. O Desed buscou adaptar-se a nova 

realidade criando metodologias de ensino a distancia, facilitadoras da transmissao 

de experiencias e conheciinentos a urn custo mais reduzido que o treinamento em 

sala de aula. Nesse sentido, submete, em 1983, uma adaptagao de aspectos da 

politica de formagao a realidade entao vivida, dividindo o treinamento em dois eixos: 

o vertical, relative ao treinamento tecnico-cultural, e o horizontal, relative ao 

treinamento sobre servigos.

O treinamento sobre servigos — eixo horizontal do treinamento — visaria o 
suficiente aprendizado dos servigos e rotinas bancarias, alem de situar e 
integrar o funcionario no posto de trabalho. Valer-se-ia principalmente da 
relagao chefe/subordinado para transmissao dos conhecimentos, ocorrendo 
sobretudo no dia-a-dia dos trabalhos. Compreenderia basicamente a filosofia 
(os porques) dos servigos, rotinas, instrugoes, fluxos e interligagoes com os 
demais servigos. O treinamento tecnico-cultural — eixo vertical do 
treinamento — teria como objetivo maior a formagao de bancarios para 
assumirem paulatinamente fungoes mais elevadas na estrutura 
organizacional. Valer-se-ia da relagao instrutor/treinando, ocorrendo tanto em 
sala de aula como atraves do treinamento a distancia. Compreenderia, 
basicamente, disciplinas voltadas para habilidades intelectuais, criativas e 
atitudinais, bem como filosofias e politicas do Banco e do Pais, buscando 
cobrir tanto as necessidades de conhecimentos facilitadores do desempenho 
imediato (treinamento), como tambem proporcionar elos e acrescimos para 
ampliagao da visao empresarial e nacional (desenvolvimento). (Desed, 1983)

antever oApesar de a 

capacitagoes ligadas a decisao em situagoes previstas e imprevistas, nao se tern 

noticia que a pratica dos negocios e autonomia do gerente caminhasse nesse 

sentido. A experimentagao de “habilidades intelectuais, criativas e atitudinais” nao 

era amparada por transformagoes na organizagao do trabalho ou nas estrategias 

organizacionais que permitissem a utilizagao pratica das habilidades adquiridas no

desenvolvimento de



I
117

!

Nesse context©, ocorre a aprovagao do Voto 45/86, de 30/1/86, que 
altera profundamente as orientagdes negociais da Empresa, conforme se vera no 

topico seguinte.

E interessante notar que nesse periodo diversos documentos e 
periodicos internes comegam a dar maior destaque a importancia dos negocios 
(bem-sucedidos) para a Empresa, alem de frisarem a insergao da Organizagao num 
mercado concorrencial e a retomada de uma nova postura frente a este mercado. 
Ao mesmo tempo, porem, a area de desenvolvimento de estrategias do Banco do 
Brasil frustrava-se por nao conseguir implementar uma metodologia de 
planejamento estrategico na Empresa, principalmente no ambito da Diregao Geral, 
enquanto a area de “T&D” desdobrava-se em buscar alternativas para satisfazer o 
aumento da demanda, seja criando metodologias de curso a distancia, seja 
abreviando o tempo de duragao, seja abandonando a vinculagao de cursos a niveis 
hierarquicos e eliminando a subordinagao entre os programas de treinamento.

O proprio orgao de treinamento monopolizava a oferta de programas. 
Eram minimos os canais alternatives de agoes de desenvolvimento, como por 
exemplo, o autodesenvolvimento. O carater quantitative do treinamento, ao 
contrario, recebia ampla cobertura. Em 1985, houve 37.151 participagoes em 
eventos de “T&D”, 92,8% ocorreram em eventos internes (planejados, executados e 
avaliados pelo Desed) e somente 7,2% das participagoes deram-se em entidades 
externas ao orgao de “T&D” do Banco.

treinamento. A estrutura e a estrategia da Empresa nao mudaram para possibilitar a 
vivencia de situagoes de trabalho nas quais responsabilidade, autonomia e 
criatividade pudessem ser experimentadas no dia-a-dia.

No final de 1985, as alteragoes estruturais produzidas no sistema 
financeiro pela Lei 4.595/64, Lei da Reforma Bancaria, e pela Lei 4.728/65, Lei de 
Mercado de Capitals, e uma serie de dispositivos reguladores do funcionamento do 
setor financeiro, haviam produzido efeitos prejudiciais ao desempenho da Empresa, 
consagrando uma tendencia observada ha quase duas decadas. O Banco do Brasil 
diminuiu participagao em emprestimos no sistema financeiro e recuou sua 
participagao no ranking mondial em termos de ativos totais (18a para 46a), depositos 
(65a para 91a) e capital reserva (3a para 9a) (Eboli,1990:50).
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4.2.3 - Congelamento16 da conta de movimento: uma morte anunciada

Para alguns economistas no Governo, ja no inicio da decada de 80, 

era urgente o reordenamento das finangas publicas, que deveria ser realizado via 

extingao da conta de movimento, alteragao da administragao da divida publica 

interna e retirada da fungao de fomento do Banco Central (Gouvea, 1995:154), 

provaveis causas da inflagao e do deficit publico.

O Conselho Monetario Nacional, em 1984, propoe a criagao de uma 

comissao para estudar a situagao das finangas publicas federais. O Governo 

almejava equacionar os dispendios realizados entre o Banco do Brasil e o Banco 

Central, objetivando o controle de gastos, como, por exemplo, a compra de produtos

Como a estrutura do Banco Central ainda nao lhe permitia ter agilidade 

para o exercicio das atribuigoes que lhe eram conferidas, em margo de 1965, foi 

criada a conta de movimento, fonte automatica de acesso a recursos utilizados para 

operagoes determinadas ao Banco do Brasil.

Assim, por oficio (PRESI 65/184, de 10/3/65), foi instituida a conta 

“Banco Central - Conta Movimento”, no Banco do Brasil, para pagamentos e 

recebimentos que o Banco Central nao dispunha de condigoes de realizar, como, 

por exemplo, movimentagao dos recolhimentos compulsorios e arrecadagao de 

taxas de fiscalizagao das instituigoes financeiras. A conta de movimento deveria ter 

a finalidade unica e exclusiva de registrar o relacionamento financeiro entre o Banco 

Central e o Banco do Brasil, conforme os servigos entre si contratados, com 

nivelamento ao final do dia, ou seja, saldo zero.

16 O lermo congelamento e o usado na bibliografia, mesmo porque nSo se verificou a exlin^o da referida 
conta. em vista dos compromissos ja assumidos e que transitariam por ela ate o final de 1988.

A conta foi criada em mar/65 com a finalidade de registrar as transagoes 
entre o Banco do Brasil e o recem-criado Banco Central, por falta de 
mecanismos apropriados para suprimentos especificos e suficientes de 
recursos para realizagao de operagoes de interesse govemamental. 
(Franga, 1986:47)
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Citando o relatorio de algumas comissoes que vinham estudando as 

modificagoes do sistema, pode-se antever o papel destinado ao Banco do Brasil 

(Ministerio da Fazenda, 1985:36):

O congelamento do saldo da conta, pelo Voto 45/86, de 30/1/86, 

sacramentava uma decisao ja tomada pelo Governo. Todas as operagoes de credit© 

do Tesouro Nacional, realizadas pelo Banco do Brasil, ocorreriam mediante 

suprimento especifico, sob adequada remuneragao. Por outro lado, o Voto 

autorizava o Banco a praticar quaisquer operagoes ativas, passivas e acessorias, 

permitidas as instituigoes financeiras caracterizadas nos artigos 17 e 18 da Lei 

4.595/64, ou seja, operar com seguros, capitalizagao, distribuigao de titulos e 

valores mobiliarios etc.).

I 
I

Segundo documento do Ministerio da Fazenda (1985), o 

reordenamento das finangas publicas visava dar maior transparencia aos gastos do 

Governo Federal e melhor visao dos gastos publicos, separando as fungdes de 

banco de fomento, que vinham sendo exercidas pelo Bacen, e de administrador da 

divida publica federal. O documento ja previa, naquela altura, que eventual 

desequilibrio do caixa do Banco do Brasil poderia ser compensado pela formagao 

de uma carteira de titulos publicos, sem recorrer mais aos recursos da conta de 

movimento.

agricolas, creditos de fomento, avales a operagoes externas (Ministerio da 

Fazenda, 1985) que estariam interferindo na condugao da politica monetaria.

Enfim, sao inumeros os argumentos que recomendam a necessidade de se 
adotarem agoes que permitam, na implantagao do novo modelo, a 
preservagao do patrimonio financeiro e moral (do Banco do Brasil) 
conquistado ao longo do tempo, o qual, em ultima instancia, e um patrimonio 
da propria sociedade brasileira (...)
De tudo o que foi exposto, deduz-se que a sistematica de suprimento de 
reservas pelo Banco Central ao Banco do Brasil, de forma automatica e 
gratuita, seja pela atual Conta de Movimento ou por outra qualquer, nao se 
coaduna com o modelo proposto. Da mesma forma, tambem nao se 
coadunaria com o novo modelo discriminar o Banco do Brasil no processo de 
competigao com os demais bancos. Diante disso, conclui-se pela altemativa 
de se assegurar ao Banco do Brasil, no novo modelo, acesso a todas as
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QUADRO 13 - DiminuiQao dos valores transitados na Conta de Movimento

O impedimenta de atua^ao do Banco do Brasil, oriundo da Reforma 

Bancaria, pode ser dimensionado pela participate da Empresa nos emprestimos 

ao setor privado:

formas de atividades empresarias praticadas por seus concorrentes, de 
modo a assegurar sua eficiente presents no mercado.

BACEN - CONTA DE MOVIMENTO 
Valores Inflacionados - Base: dez/84_______

Cr$ Trilhoes 
' 30,0 

26,5 
23,4 
20,8 
10,5 
8,0

___________ ANOS
________________ 1979
________________ 1980
________________ 1981
________________ 1982
________________ 1983

1984
Fonte: Balances publicados.

Muitos pesquisadores coIocam em duvida o impacto do congelamento 

da conta movimento para as finan^as do Banco do Brasil (Paulo Franca, 1986:48; 

Eboli, 1990:46). A conta de movimento, a partir de Janeiro de 1980 (Circular Bacen 

492, de 7/1/80), deixa de registrar todas as operates passivas e ativas do Banco 

Central, quando este assume a movimentaqao de recursos com os bancos 

comerciais, inclusive Banco do Brasil, atraves das contas de “Reservas Bancarias”. 

Isso fez com que o nivelamento diario das reservas das reservas bancarias do 

Banco do Brasil deixasse de ser registrado diretamente na ‘conta de movimento’, 

passando a transitar pela conta “Reservas Bancarias”.

A partir de 1980 ate 1986, a conta de movimento passa a ser 

encolhida, dentro de urn cenario de maior controle e equacionamento dos recursos 

do Governo nas operates envolvendo Banco Central e Banco do Brasil.

Assim, a conta de movimento passou a registrar somente alguns 

langamentos relatives ao Fundo de Financiamento a Exportato (Finex), 

pagamentos de emprestimos externos de responsabilidades do Tesouro, 

emissao/recolhimento de moeda, dentre eles. Ao passo que na conta “Reservas 

Bancarias” passou a transitar os recursos provenientes de liberate de repasses, 

vendas de cambio, refinanciamentos etc.
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QUADRO 14 - Sistema Financeiro Nacional - Emprestimos ao setor privado

banco do brasil

econdmica

• 17 1986 - BB Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
• 1987 - BB Financeira S.A. - Credito, Financiamento e Investimento; BB Leasing S.A. - Arrendamento 

Mercantil: BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.; BB - Administradora de Cartdes de 
Credito S.A.;

• 1988 - BB - Banco de Investimento S.A.

De qualquer forma, o Banco do Brasil nos anos seguintes criou uma 

serie de subsidiarias que dariam novas orientagoes negociais para a Empresa17. Os 

estatutos da Empresa retratam, tambem, o novo direcionamento do Banco. O reflexo 

na descrigao dos objetivos da Empresa e imediato. Somente em 1987, os objetivos 

do Banco do Brasil contemplam seu papel como agente do sistema financeiro 

nacional, ampliando a visao anterior de agente do Governo Federal.

sistema nao- 
monetario 

14,0% 
48,9% 
60,8%

bancos 
comerciais 

53,9% 
29,4% 
31,2%

1964 
1974 
1984

Fonte: Banco Central do Brasil.

32,1%
21,7% 
8,0%

Como ao objetivo deste estudo nao interessa aprofundar numa analise 

ou politica desses acontecimentos, cabe somente identificar e 

compreender a relagao existente entre os acontecimentos externos e os efeitos nos 

objetivos do Banco do Brasil. O Voto 45/86, aprovado pelo Conselho Monetario 

Nacional, em 30/1/86, mais que “congelar” a conta de movimento, abriu ao Banco 

do Brasil a possibilidade de atuar no mercado em condi?6es identicas aos demais 

bancos. Porem, com uma defasagem de mais de duas decadas frente ao 

conhecimento operacional acumulado pelas institutes financeiras privadas.
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QUADRO 15 - Objetivos do Banco do Brasil em momentos diferentes

PERIODO OBJETIVOS DO BANCO DO BRASIL

jan/76

set/87

4.2.3.1 - As estrategias organizacionais apos 1986

Foram entao retomadas no ambito do Banco as ideias do planejamento 

estrategico, que desde o inicio da decada vinham sofrendo descontinuidade de 

agoes.

Quando os recursos nao se mostram abundantes como em outros 

periodos, o planejamento se faz mais sensivel. A otimizagao no uso de recursos 

passa a ser uma orientagao para viabilizar a existencia da organizagao.

“Santo de casa nao faz milagre” (entrevistado 5). Talvez com urn misto 

de ironia e simplificagao nao seja essa a unica justificativa para contratagao de uma 

consultoria externa para fazer decolar o planejamento estrategico no Banco do 

Brasil. Mas, sem duvida, contribui para a explicagao. Porem, deve-se lembrar que a 

empresa havia se transformado num conglomerado, com a incorporagao de diversas 

subsidiarias. Ora, urn ambiente competitive, como o financeiro, complexo tanto na 

operagao (negocios) quanto na amplitude (subsidiarias), convida para uma

Fomentar a produgao nacional e sua circulagao e o incentive do 
intercambio comercial com o Exterior, podendo para isso praticar todas as 
operagdes bancarias ativas, passivas e acessorias.

Fomentar a produgao nacional, promover a circulagao dos bens 
produzidos, concorrer para o fortalecimento do sistema financeiro e 
incentivar o intercambio comercial do Pais com o exterior, mediante:

• a pratica de todas as operagoes bancarias ativas, passivas e 
acessorias;

• a prestagao de servigos bancarios, de intermediagao e suprimento 
financeiro sob suas multiplas formas;

• o exercicio de quaisquer atividades negociais facultadas as instituigdes 
integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Fonte: Estatutos do Banco do Brasil.
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das ocom

A iniciativa de buscar auxilio no ambiente externo denota uma atitude 
empresarial diferente para enfrentar as dificuldades da gestao organizacional. 
Significa abandonar uma concept0 de trabalho ate entao calcada na “excelencia- 
tecnica-do-funcionario-do-Banco” e destaca a orientat0 para os negocios. Alem de 
contribuir decisivamente na integrat0 entre as areas para a formulat0 das 
estrategias (entrevistado 3).

Em despacho de 8/9/87, 
contrata^ao da consultoria Proagao Kepner/Tregoe para auxiliar na definit0 de 
estrategias da Organizat0- A consultoria aportaria know-how para formulat0 da 
estrategia corporativa (criterios, defini^oes e diretrizes orientadoras das decisoes 
empresariais), embora o processo fosse dirigido pelo pessoal do proprio Banco, 
atraves da Cotec.

cuidadosa analise das variaveis de mercado, que podem ser decisivas para a 
sobrevivencia da Empresa.

A descentraliza^ao da formulat0 das estrategias, 
desenvolvimento de pianos taticos nos orgaos regionais e pianos operacionais nas 
agendas, modifica a postura absolutamente centralizadora das atividades de 
planejamento. Porem, ela nao representou uma mudan^a de rumos no sentido de

Como este topico nao almeja analisar a qualidade tecnica ou 
aprofundar o exame dos resultados obtidos, a contratagao da Proagao 
Kepner/Tregoe e ilustrativa por representar uma nova postura a ser adotada na 
elabora^ao das estrategias da Empresa.

a formulat0 das 
; macroeconomicos

a Presidencia do Banco autoriza a

A metodologia utilizada primeiro estabelece ; 
estrategias do conglomerado, desdobrando-se em estudos 
(ambiente externo) e do ambiente interno (negocios, opera?6es etc.);'definipao dos 
negocios com os clientes; desenvolvimento de politicas e diretrizes; estrategias 
especificas das areas de negocio; estrategia das areas funcionais; e piano anual de 
atividades. Procedimentos antes pouco valorizados come?am a ganhar vigor, como: 
analises minuciosas do ambiente interno, reunioes com pessoal da cupula visando 
envolvimento da alta administrate estudos sobre concorrentes 
produtos/mercados, bem como tendencies do macroambiente.
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A caracterizagao da implementagao da administragao estrategica 
numa empresa nao se restringe a qualidade tecnica dos referencias conceituais e 
metodologicos empregados nas exposigoes teoricas. Segundo Tabatoni e Jarniou 
(1985:45-46), ocorre a administragao estrategica quando a empresa vivencia uma 
avaliagao critica de suas praticas. Permearia a organizagao o que os autores 
chamam de uma “cultura estrategica”, composta de elementos como: a permanente

A “sedimentagao" dos preceitos da Administragao Estrategica por meio 
da disseminagao de uma nova filosofia de orientagao dos negocios e agoes e tarefa 
complexa.

A enfase estrategica passa a encampar, alem da formulagao, a 
implantagao das estrategias. Sao os primeiros passes em diregao a Administragao 
Estrategica, que envolveria a consolidagao dos planejamentos taticos e operacional 
e a formulagao de estrategias de negocio. Ja se pode observar uma visivel 
preocupagao em estender a formulagao das estrategias aos diversos orgaos da 
Diregao Geral, em vista da participagao em reunioes sistematicamente realizadas 
pelo segundo escalao da empresa — Chefes de Departamentos e gerentes de 
Superintendencias. A diregao estrategica da Empresa em 1991 anuncia como 
“negocio do Banco” a intermediapao financeira, participapoes e servipos.

A relagao com o Govern© ainda era important© na formulagao 
estrategica, mas cedia espago a urn maior conhecimento das forgas e fraquezas 
internas e as oportunidades apresentadas no ambiente para novos negocios.

fazer compartilhar a criagao das estrategias organizacionais entre os orgaos de 
cupula e os gestores, alem de existir uma falha na sintonia entre os pianos, alguns 
se sobrepondo a outros (entrevistado 5), sem maior compatibilizagao.

Esta tendencia se consolida na ultima revisao das estrategias 
(Cotec, 1995), que ressalta a necessidade de “sedimentagao dos preceitos da 
Administragao Estrategica como base para a modernizagao do Modelo de Gestao 
do Banco do Brasil”. Alem disso, detecta-se a preocupagao com os procedimentos 
de implementagao atraves da formulagao de estrategia negociais (por exemplo, 
para mercado de capitals, dinheiro eletronico etc.) e a elaboragao de pianos 
regionais e operacionais, dentre outras iniciativas.
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• inclusao dos termos "clientes” e “acionistas”, indicadores da enfase no mercado;

• a contribuigao da empresa para o desenvolvimento do Pais passa a ser um dos 

elementos da missao, enquanto na anterior subordinava os demais.

A analise da estrategia para 1995/1999 permite observar logo no 

inicio a descrigao da visao do future da Empresa, do negocio, da missao e do 

portfolio de negocio. Em 1991, a missao da Empresa era entendida como a 

promogao do “desenvolvimento econdmico e social do Pais, resguardando o 

equilibrio do meio ambiente, atuar como moderador do mercado financeiro nacional 

e apoiar o intercambio comercial” (Cotec, 1991). Em meados desta decada, porem, 

duas caracteristicas distinguem a missao do Banco:

De qualquer forma, a enfase estrategica comega ganhar espago 

interne e a estar presente em encontros e eventos dos quais faziam parte a cupula 

dirigente.

I

i

consciencia da mudanga, iniciativas de agao em condigoes de risco, capacidade de 

administrar conflitos, consciencia do valor dos processes de aprendizagem. Enfim, 

aspectos que mereciam destaque na elaboragao de qualquer piano visando a 

sedimentagao das estrategias no corpo da organizagao. Aspectos que envolvem 

cultura organizacional dentro de um process© planejado de mudanga 

organizacional. Os documentos analisados nao indicam como tais preceitos foram 

abordados dentro da Empresa.

Os exemplos acima procuram dar concretude a evolugao da 

elaboragao estrategica dentro da Empresa, principalmente quando salienta a 

diregao rumo ao mercado, a maior consistencia teorica e a crescente enfase na

As definigdes da missao e negocios ao longo do tempo vem se 

tornando mais especificas e dirigidas. E exemplificadora a preocupagao com os 

negocios quando se descreve a “Visao do Future”, atraves da analise do 

posicionamento da marca no tempo, dos pontos fortes, da questao tecnologica, da 

competitividade no setor bancario, da estrutura organizacional e process© 

decisorio, da relagao com Govern© e acionistas e das relagoes de trabalho com o 

funcionalismo.



126

4.2.3.2 - O processo de adaptagao do “T&D” aos objetivos da Empresa apos 1986

implementagao dessas estrategias, o que e significative na aproximagao com as 
praticas de “Treinamento e Desenvolvimento”.

Num primeiro momenta, os efeitos do congelamento da conta de 
movimento e a abertura para atuagao em diversos negocios, aprofundaram a 
modularizagao do treinamento. Cursos como Matematica Financeira, Estrategias de 
Negociagao e Analise Econdmica-Financeira, por exemplo, foram montados para o 
atendimento de necessidades especificas. O Relat6rio Anual 1987 assim se referia 
a esses cursos: “O requisite basico para participar dos modules programados 
passou a ser a adequagao das disciplinas as fungoes exercidas pelo treinamento”.

A politico de “T&D” contempla a introdugao de urn sistema de 
modules, como unidades de treinamento, curtas, rapidas, praticas e objetivas, em 
sala de aula ou a distancia, “sempre buscando preparar o funcionario desde o seu 
ingresso no Banco ate alcangar os degraus elevados da hierarquia, 
institucionalizando assim a formagao permanente” (Revista Desed 69/80). Neste 
aspecto se concentra a grande alteragao nos rumos do treinamento em relagao a 
fase anterior. O crescimento da Empresa, com a consequente centralizagao da 
gestao, aliada ao aumento da complexidade das operagoes, padronizando-se 
rotinas e centralizando o “saber bancario” na Diregao da Empresa, exigia a 
participagao do pessoal em treinamentos especializados, afinal era essa a nova 
forma de organizagao do trabalho bancario: tarefa simplificada/especializada e 
conhecimento centralizado na Diregao.

Ate agora duas fases distintas podem ser caracterizadas no 
treinamento. A primeira fase engloba o periodo de institucionalizagao do 
treinamento para lidar com a implantagao de uma nova estrutura de funcionamento 
(rational izagao de procedimentos). A segunda refere-se a sistematizagao do 
treinamento sob os contomos da “formagao permanente do pessoal”, quando ocorre 
a implantagao de uma politica de “T&D” em sintonia com a expansao da rede de 
agendas.
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Esta iniciativas representam adapta?oes das agoes de “T&D” e nao a 

introdugao de uma nova politica de “T&D”. Elas alcangaram resultados quantitativos: 

a participagao em treinamentos infernos saltou de 34.479, em 1985, para 79.740 em 

1988, uma diferenga de 131,27%.

Nao se enfatiza o papel preponderante que o mercado tem na 

definigao da atuagao da Empresa.

Embora os efeitos da abertura do mercado nao-monetario para o 

Banco do Brasil ja se fizessem sentir no desenvolvimento das estrategias, a Politica 

de R.H. divulgada pela Diretoria de Recursos Humanos, em dezembro de 1987, 

ainda nao trazia orientagoes diretas no sentido de vincular o “T&D" aos negocios da 

Empresa.

Isso ai (a formulagao dos cursos visando a preparagao para os novos 
negocios) foi uma iniciativa integralmente interna do Desed. Tanto que a 
gente patinou um pouco por que a primeira ideia era de tentar fazer uma 
estrutura e ser proativo... entao a gente patinou porque nao se conhecia bem 
a estrutura (do Banco e das recem criadas subsidiaries), (entrevistado 1)

Assim, o Desed, em meados da decada de 80, procura adequar os 

principles do “treinamento e desenvolvimento” ao constante aumento da demanda, 

com a introdugao de programas de curia duragao, sem vinculagao a niveis 

hierarquicos, com linguagem mais acessivel e relacionados as praticas do dia-a-dia 

da Empresa. Alem disso, substituiu alguns conteudos abordados em sala de aula 

por treinamentos em servigo, quando a natureza dos assuntos assim permitisse.

A unica referenda ao ambiente e vaga. O item 23 da Politica de 

Recursos Humanos (1987) menciona: 'o process© de desenvolvimento dos 

administradores enfatizara os novos estilos de comportamento gerencial, os 

produtos oferecidos pelo Banco, a relaqao Banco/meio ambiente e os 

procedimentos administrativos e operacionais adequados a realidade empresarial”.

Todavia, por volta de 1989/1990, a profusao de programas de “T&D” 

estava longe de se vincular as necessidades de cargos e niveis hierarquicos 

especificos da organizagao. A “sistematizagao do treinamento” visaria articular os 

conteudos programaticos, de forma a permitir uma maior interdependencia entre os



128

a

cursos. A preocupagao residiu na adequagao de modules independentes numa 
estrutura de conteudos mais integrada.

Por exemplo, o funcionario que necessitasse de aprofundamento na 
area de finangas teria uma “grade de cursos” previamente formulada que indicaria 
os cursos especificos a cumprir, desde os basicos ate os mais avangados. Outra 
serie de programas estaria disponivel ao funcionario que precisasse de 
conhecimentos na area de cambio. Porem, quando ambos gerissem recursos 
humanos, participariam dos mesmos treinamentos para desenvolvimento gerencial.

Os pressupostos norteadores dessa integragao foram: ha 
conhecimentos vinculados a uma £rea de especializagao; ha conhecimentos 
vinculados a urn determinado nivel hierarquico; ha uma profunda transformagao das 
atribuigoes quando o funcionario assume uma fungao gerencial. Por isso, definiu-se 
urn grupo de conhecimentos que suprem problemas de desempenho, independente 
da localizagao ou area do funcionario, representado por eventos inseridos numa 
“Formagao Geral”. Existem outros conhecimentos, de carater profissionalizante 
diferentes para cada area de especializagao (credito, finangas, cambio etc.), 
agrupados dentro de urn conjunto de cursos de “Formagao Especifica”.

Essa forma de organizar o treinamento na Empresa suscitou 
questionamentos, do ponto de vista filosofico, acerca da impossibilidade de “fatiar” o 
homem em dimensdes diferentes (tecnico e comportamental) e do ponto de vista 
operacional, quando a formagao tecnica nao enfatiza a abordagem de assuntos 
comportamentais. A organizagao do treinamento, como proposto pela 
sistematizagao de 1990, vem sofrendo revisao de seus pressupostos, pelo que se

O processo de desenvolvimento ocorre pela conjugagao das “duas 
formagoes” — Formagao Geral (ou Gerencial) e Formagao Especifica (ou Tecnica) 
— que acompanham o funcionario ao longo de sua carreira no Banco. Em sintese, a 
sistematizagao do treinamento, elaborada naquele periodo, recupera, com as 
adaptagoes necessarias a epoca, a organizagao do treinamento do modelo de 
“formagao permanente”, proposto pelo Desed no final dos anos 70. Na proposta 
mais recente, haveria urn curriculum do bancario, no qual o desenvolvimento 
ocorreria integrado entre dois eixos: a formagao especifica/tecnica e 
comportamental/gerencial.
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4.3 - Mecanismos Integradores das Agdes de “T&D” e das Estratdgias 

Organizacionais

Desenhada a configuragao das estrategias organizacionais e das 

politicas e agoes de “T&D” no Banco do Brasil, parte-se para a analise dos fatores 

de integragao existentes entre ambas, fundamentada na influencia do contexto

O processo inflacionario cronico persistia ate o inicio dos anos 90. O 

ultimo incidente critico ocorrido remete ao congelamento da conta de movimento. A 

reagao da area de “T&D” sucede um conjunto de agoes ate a consolidagao do 

projeto de sistematizagao do treinamento, por sua vez, inspirado na “formagao 

permanente do pessoal”, de 1978. Em outras palavras, as reformulagdes das agoes 

de “T&D” nao modificam a essencia da filosofia de treinamento do Desed, porque 

naquele momento nao se prenunciava qualquer alteragao significativa que 

colocasse em risco a sobrevivencia da Empresa no sistema financeiro.

pode depreender da analise de documentos formulados pelos proprios funcionarios 

do Desed (Diretrizes para o Desenvolvimento de Programas de Treinamento, 1994), 

que consideram que a segmentagao das agoes de “T&D" em dois eixos privilegia a 

capacitagao profissional e nao a do homem-cidadao. Assim, propoe “acrescentar 

aos conteudos de formagao especifica temas voltados para a formagao do cidadao- 

pessoa (cidadania, etica etc.)”.

Ao longo de sua existencia, as transformagoes percebidas nas 

politicas de “T&D” ocorreram condicionadas por eventos externos, nunca 

isoladamente. Ainda mais quando condicionadas por um processo de gestao no 

qual cabe as agoes de desenvolvimento fungao complementar na gestao de 

recursos humanos, como se apresentou na historia do Banco do Brasil. Portanto, o 

folego de a fungao de “T&D” produzir transformagoes significativas era escasso a 

medida que a estrutura do Banco lhe reservava papel secundario (embora 

importante) na gestao organizacional, principalmente nos ultimos anos do periodo 

pesquisado.
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• Primeira Fase

Porem, o papel do bancario no processo produtivo das empresas do 
setor financeiro caminhou em sentido contrario, desde a Reforma Bancaria de 
1964/1965. A intensa automagao do sistema atuou em favor da desqualificagao da 
tarefa do bancario. Desde a racionalizagao de procedimentos internos ate o 
atendimento on-line, no qual o proprio cliente alimenta as informagdes do sistema, 
sem a mediagao do trabalhador, todo o processo concorreu para a centralizagao do 
saber na diregao geral dos bancos.

(externo e interne) para a configuragao das estrategias organizacionais e das agoes 
de "T&D”.

Como mencionado no inicio do trabalho, algumas organizagoes ja 
percebem tendencies de esgotamento do modelo taylorista, regido pelo trabalho 
segmentado, padronizado e repetitive, principalmente quando elas atuam em 
contextos altamente competitivos, de base tecnologica. Nesses casos, as empresas 
encontraram, na qualidade do trabalho humano, a forma eficaz de enfrentar as 
aceleradas transformagdes no ambiente. Ao trabalhador e reservado maior espago 
para conhecer as relagoes com outras fungoes da empresa, reconhecer seu papel 
para o alcance dos objetivos da organizagao e refletir sobre impactos externos junto 
a produtos/servigos da empresa.

Formas esparsas, pouco abrangentes e isoladas de programagao 
orgamentaria, voltadas basicamente para as operagoes de credito rural e geral 
(industrial e comercial) nao permitem afirmar a existencia de pianos de longo prazo 
na Empresa mesmo posteriormente a Reforma Bancaria. Muito menos de

E dentro dessa perspectiva de transformagao do trabalho no interior do 
sistema bancario e de contradigoes inerentes ao papel (ambiguo) de banco oficial e 
banco “privado” que se analisara os mecanismos de integragao entre as agoes de 
“T&D” e estrategias organizacionais por quase trinta anos: da Reforma Bancaria a 
estruturagao do Banco do Brasil como conglomerado. Os proximos comentarios 
apresentam o eixo sobre o qual se deu o alinhamento das agoes de 
desenvolvimento as estrategias do Banco.
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Com esse parametro, o Desed agio nao so como instrumento de 
implantagao da racionalizagao no interior dos bancos e disseminagao do novo papel 
do Banco no sistema financeiro e dos administradores nas agendas, mas tambem 
como radiador do saber do trabalho bancario a partir daquele momento. Ainda mais 
num momento no qual a experiencia e os conhecimentos tecnicos dos trabalhadores 
estavam sendo apropriados pela diregao das empresas, padronizando as atividades 
do sistema.

planejamento estrategico, que supdem esforgos coordenados para previsao de 
acontecimentos, com base na extrapolagao de dados passado para eventos futures.

A inexistencia de uma area formalmente responsavel para formular as 
estrategias do Banco nao equivale dizer que a Empresa n§o tinha objetivos a 
seguir. A implantagao do inedito e revolucionario sistema de atendimento ao publico 
sinalizava urn novo direcionamento da Empresa, voltado para captagao de recursos 
junto a clientela, com racionalizagao dos servigos e utilizagao de equipamentos, em 
harmonia, portanto, com as tendencias de modificagao da organizagao do trabalho 
bancario daquele momento.

O context© de expansao e diversificagao dos negocios bancarios, 
caracteristico dos anos 60, nao contagiou a Empresa a estabelecer uma area para 
realizar o alinhamento entre o ambiente externo (ameagas e oportunidades) e 
interne (forgas e fraquezas), a firn de determinar a melhor combinagao entre 
possibilidades externas e capacidades internas para desenhar o direcionamento 
estrategico. As metamorfoses no sistema bancario, com automagao dos processes, 
aliadas a maior aproximagao da Empresa junto ao cliente ofereceram a referenda 
para atuagao da area de “T&D” (Desed) na organizagao.

Alem disso, como seria possivel formular as estrategias da 
organizagao se elas estavam condicionadas aos interesses da area econdmica do 
Governo? Por essa otica, compreende-se a ausencia de uma area de planejamento 
das estrategias na estrutura organizacional. Ainda mais quando parte das 
atribuigoes de autoridade monetaria do Banco Central ainda era assumida pelo 
Banco do Brasil.
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• Segunda Fase

A orientagao centra I izadora do servigo bancario tambem exerce 
influencia sobre as agoes de planejamento. A participagao do corpo gerencial no 
processo vai ate os limites do preenchimento de formularies.

Por outro lado, havia o proposito de um maior disciplinamento do 
emprego dos recursos do Banco do Brasil, que se daria por meio da instalagao da 
Carteira de Finangas, embriao da formulagao das estrategias no Banco do Brasil.

As transformagoes na organizagao do processo de trabalho — 
racionalizagao dos procedimentos bancarios — ja se encontravam consolidadas.

Em meados dos anos 70, a concorrencia de diversos fatores em um 
mesmo periodo, causando impactos tanto nas estrategias organizacionais quanto 
no “T&D”, tern em comum o inicio de um novo relacionamento entre o Banco do 
Brasil e o Banco Central.

Assim, a integragao do “T&D” naquela altura, embora nao vinculada a 
um modelo especifico de elaboragao estrategica, atuava em conformidade com as 
tendencies de alteragao no contexto externo (reordenamento do sistema bancario e 
automagao) e no interne (mudangas na estrutura organizacional e no negocio da 
Empresa, voltadas para maior captagao para aplicagao de recursos).

O apogeu do planejamento estrategico na literature se localiza na 
decada de 70, epoca em que o Banco do Brasil da os primeiros passos no sentido 
de sistematizar uma metodologia de coordenagao no levantamento de demandas e 
ofertas de credito, colhendo dados nas agendas e na diregao geral sobre 
necessidades de recursos materials e fisicos. Os dados antes restritos aos 
gabinetes sao buscados nas agendas.

Nesse sentido, o Desed estruturava-se tanto para formular o 
treinamento eficaz visando a implantagao/operagao dos novos equipamentos e a 
transmissao dos conhecimentos sobre a tarefa agora centralizados na diregao do 
Banco quanto para alcangar o maior numero de funcionarios possivel.

No mesmo periodo, as agoes de “T&D” ganham maior sistematizagao, 
baseadas nos pressupostos da “Formagao Permanente”. Os eventos, com cunho
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Na visao de um dos tecnicos do planejamento do Banco (entrevistado 

5) nao havia indicadores tecnicos que justificassem tai expansao nos levantamentos 

realizados, nem indicadores nas areas fins e meios.

Ou ainda num outro document© (As Novas Fronteiras do Banco do 

Brasil, Desed, Programa de Leitura Dirigida):

Apresentou-se uma oportunidade impar de conseguirmos um numero 
elevado de agendas, principalmente pela agao do Presidente Colin, que 
convenceu o Govemo Federal de que sua presenga em todo o territorio 
nacional seria marcada se o Banco do Brasil tivesse uma agenda em cada 
municipio.

A ampliagao da rede de agendas se da por uma decisao da cupula da 

Empresa, em face da crenga no papel social a ser exercido pelo Banco. E o que se 

pode aferir da seguinte afirmagao:

mais tecnico e maior integragao dos conteudo entre si, dao sustentagao a outro ciclo 

de expansao da rede de agendas e do numero de funcionarios, principalmente com 

o objetivo de difundir o credit© pelo Pais.

A padronizagao dos servigos bancarios, um maior numero de 

funcionarios e a necessidade de maior eficacia nas operagoes, acompanhadas 

pelos incentives fiscais propiciados pela Lei 6.297/75, induziram ao crescimento do 

orgao de “T&D” em termos absolutes: aumento de quadro, descentralizagao das 

operagoes (instalagao de centres regionais), ampliagao dos cursos e a formulagao 

dos pressupostos conceituais da “formagao permanent©”, a dar sustentagao 

conceitual para as agoes de “T&D”.

Em viagem com o Presidente Figueiredo, o presidente do Banco (Osvaldo R. 
Colin) furou o bloqueio imposto pelo Banco Central a criagao de novas 
dependencies e determinou a instalagao rapida das agendas, de modo a 
complementar a rede adequada de apoio direto a projetos de 
desenvolvimento econdmico e social, (entrevistado 3)

A integragao das agoes de “T&D” novamente se da em relagao as 

demandas do ambiente. Nao ha documentos que indiquem a formulagao das 

estrategias organizacionais, num ou noutro sentido, e o papel das fungoes 

organizacionais para apoiar essa expansao.
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• Terceira Fase

O aumento da complexidade no ambiente externo em meados da 

decada de oitenta, caracterizado pela crescimento dos conglomerados fmanceiros 

privados junto a retragao dos emprestimos e participagao do Banco do Brasil no 

mercado, nao e acompanhada da formulagao de estrategias organizacionais para 

darem diregao as agoes da Empresa. A modularizagao do treinamento procure, 

dessa forma, dar uma resposta quantitativa a uma maior demanda de treinamento.

O congelamento da conta de movimento pelo Conselho Monetario 

Nacional abriu ao Banco do Brasil a oportunidade de atuar em segmentos do 

mercado nao monetario, diversificando suas operagoes, o que ja vinha sendo feito 

pela rede privada desde a Reforma Bancaria de 1964/1965.

O Relat6rio Anual de 1977 indica que os resultados do treinamento 

podiam ser considerados “plenamente satisfatorios, sob o prisma do desempenho e 

da motivagao do funcionalismo”, alem de terem ensejado a redugao dos custos 

operacionais em 44% (muito em virtude dos incentives legais). Por isso, 

providencias, ainda segundo o Relatorio estavam sendo adotada pare a construgao 

do Centro de Formagao Profissional, em Brasilia, e a instalagao de onze centres 

regionais de treinamento.

Porem, a avaliagao “positiva” dos efeitos do treinamento nao se 

sustenta quando o proprio Desed, em documento de 1981, avalia a defasagem 

tecnologica e de desenvolvimento dos recursos humanos naquela altura.

As atribuigoes da area de planejamento estavam mais voltadas a 

previsao e ao acompanhamento das operagoes de credito, para efeito de inclusao 

no orgamento monetario, que para implantar uma metodologia de planejamento 

estrategico, como: definigao dos objetivos da empresa, levantamento de ameagas e 

oportunidades do ambiente externo, levantamento dos pontos fortes e fracos 

intemamente, selegao de urn piano estrategico, adequagao dos recursos 

disponiveis, definigao de politicas, metas e diretrizes e avaliagao dos resultados.

Isso significa que a elaboragao dos pressupostos da “formagao 

permanente” ocorreu em paralelo a expansao fisica e territorial da Empresa, pois a 

“questao estrategica” se resumia a urn maior controle da programagao orgamentaria.
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Mais uma vez pode-se observar que as agoes de “T&D” e estrategias 
organizacionais sofrem mudangas no desenvolvimento de seus modelos fruto da 
pressao do ambiente junto a Empresa, com a diversificagao dos negocios da 
Empresa.

A sistematizagao do treinamento proposta pelo Desed por volta de 
1990 nao so procure dar um carater mais organico e especializado aos diversos 
negocios da empresa (cambio, finangas, credito etc.), mas tambem desenvolve o 
programa de Bolsa de Gerentes, que recruta, seleciona e oferece treinamento para 
futures administradores das agendas. As politicas de “T&D” comegam a ter um 
maior vinculo com os negocios da Empresa, em face da complexidade do ambiente, 
procurando agir de forma mais proativa dentro do segment© gerencial.

A implantagao de metodologias mais tipicas de planejamento 
estrategico nao significaram porem a disseminagao do pensamento estrategico na 
Empresa, de acordo com o que Mintzberg (1994a: 107) considera como formulagao 
de uma estrategia: capturar o que os gestores apreendem de todas as fontes (tanto 
soft insights das experiencias pessoais e das experiencias dos demais membros da 
organizagao quanto dos dados colhidos de pesquisas), e, entao, sintetizar esse 
aprendizado numa diregao que o negocio deveria perseguir, ou seja, uma 
perspectiva integreda do empreendimento, uma visao de diregao que nem sempre e 
precisamente articulada.

A transformagao do Banco do Brasil em conglomerado e a 
necessidade de sua insergao no mercado competitive por forga da perda das 
prerogatives de autoridade monetaria conduziram a reformulagao do process© de 
planejamento na Organizagao. Embora o modelo das estrategias organizacionais 
continuasse centralizado na cupula da organizagao, a metodologia de formulagao 
comegava a alcangar outras instancias da Empresa.

Ao mesmo tempo, o Desed elaborava uma serie de cursos tecnico- 
operacionais (Matematica Financeira, Avaliagao de Rentabilidade de Negocios, 
Analise Econdmica-Financeira etc.), segundo depoimento de um funcionario da area 
de “T&D”, por sua conta e risco, pois nao havia diretriz — e muito menos 
envolvimento — do orgao na formulagao das estrategias.
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Conclusao

1

• “T&D” orientado para as necessidades do cliente (interno e externo): venda do 

produto para as diversas unidades de negocio da organizagao e para terceiros.

Na etapa de prospecgao do meio ambiente, algumas “tendencias do 

mercado” saltaram como indicadoras da relagao das estrategias organizacionais 

com o “T&D” (Direc,1994), como:

Somente em 1993, dentro da filosofia de disseminar os principios da 

administragao estrategica no Banco do Brasil, criou-se um grupo responsavel pela 

formulagao “Estrategia da Macrofungao Pessoal”, que resultaria mais tarde na 

elaboragao de nova Politica de Recursos Humanos. A entao vigente Politica, 

elaborada ha quase uma decada, nao mais oferecia as fungoes de R.H. diretrizes 

seguras e condizentes com a nova realidade da Empresa, em particular, e do 

ambiente num sentido geral.

Ja os determinantes de origem interna, como, por exemplo, as politicas 

de gestao de pessoas, a necessidade de aperfeigoamento da comunicagao interna

Como consequencia, tai relagao se inseriu na atual Politica de 

Recursos Humanos (Direc, 1994), atraves de uma politica especifica apregoando: 

“Treinar e reciclar de acordo com as diretrizes definidas pela Estrategia do 

Conglomerado”.

Ao longo de sua historia, a integragao entre as politicas e agoes de 

“T&D” e os objetivos estrategicos da organizagao ocorre pela influencia 

predominantemente de instancias externas, como a Reforma Bancaria, o processo 

de mecanizagao do sistema, a expansao fisica e territorial da rede de agendas, a 

mudanga do papel e das relagdes requeridas pelo Governo Federal.

• “Treinamento e desenvolvimento” vinculado ao planejamento estrategico da 

empresa (agoes de “T&D” perfeitamente integradas ao planejamento estrategico 

da empresa e servindo como suporte a sua concretizagao);
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com

efeitos do

i

Por outro lado, a participagao mais efetiva e sistematica dos gestores 
dos orgaos de staff do Banco na formulagao das estrategias a partir do final dos 
anos 80 nao traduz uma alteragao significativa no sentido de integrar as estrategias 
organizacionais as agoes de “T&D”, especificamente, na medida que nao busca 
reorientar o papel dos empregados na estrutura produtiva da Empresa.

O presente capitulo mostrou que as agoes de treinamento em grande 
parte de sua historia estiveram integradas aos objetivos da Empresa; as vezes,

e a demanda a urn desenho mais adequado aos novos focos de negocio do Banco 
exercem uma influencia consideravelmente menor.

De uma forma timida, embora importante por representar urn passo 
inicial, a integragao entre as estrategias organizacionais e politicas e agoes de 
“T&D” ja consta do discurso oficial da empresa. Embora a mera insergao na Politica 
de Recursos Humanos nao traduza por si so a necessaria ligagao entre o 
treinamento e as estrategias organizacionais, trata-se de um passo significative a 
nortear o desenvolvimento das agoes de “T&D” na Empresa. Reflete a necessidade 
decorrente de novos padroes de gestao demandados pelo ambiente extern©, em 
constante transformagao e de acirrada competitividade.

mementos, 
agoes de

Somente no final da decada de 80, 
congelamento da conta de movimento, a analise do material documental permite 
encontrar elementos que indicam a intengao de articular agoes de desenvolvimento 
profissional com agoes de provisao de recursos humanos e com resultados de 
processes de avaliagao de desempenho funcional. Porem, esta articulagao 
incipiente ainda se encontra longe das propostas modernizadoras de gestao 
estrategica de recursos humanos — integradoras de fungoes de desenvolvimento, 
recompensa, mudangas culturais — e flexibilizagao do controle.

Independent© da fase, a area de “T&D” nunca participou da formulagao 
do direcionamento estrategico do Banco, dos pianos de longo prazo ou das 
decisoes sobre os rumos da Empresa. Embora o discurso oficial sempre tenha 
ressaltado a importancia das agoes de “T&D”, elas, em diversos 
restringiram-se a padronizagao dos servigos bancarios, 
desenvolvimento topico.

a partir dos
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1

como no seu inicio, atuando na vanguarda das transformagoes organizacionais. 
Porem, o fato de as agoes de treinamento integrarem-se as estrategias 
organizacionais mostra-se como algo diferente de exercer papel estrategico na 
organizagao. Esta ultima proposta sera discutida no capitulo seguinte.
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PERSPECTIVA DOS GESTORES DO BANCO DO
BRASIL

Introdufao

A INTEGRAQAO ENTRE AS POLITICAS E AQOES DE 

“T&D” E AS ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS NA

Esta etapa da pesquisa complementa as anteriores, abordando a 

natureza do relacionamento dessas fungoes para o future da Empresa e em que 

bases podera ser construido, sob o ponto de vista de uma amostra dos gestores do 

Banco do Brasil. Sao eles que enfrentam mais de perto os desafios impostos pelo 

contexto externo e podem avaliar a natureza e o papel das aqoes de “T&D” para o 

desenvolvimento da empresa.

Verificou-se a paulatina transferencia das fun^oes de autoridade 

monetaria do Banco do Brasil para o Banco Central e o corolario de maior enfase de 

atua^ao num espaqo ocupado pelas instituiqoes privadas. Isso permitiu associar 

eventos do ambiente externo — concentraQao/centralizaqao de 

diversifica^ao de operates — e do contexto interne — automaqao tecnologica e 

mudanqas na organiza^ao dos processes de trabalho — com as transforma^oes no 

modelo de formulaqao das estrategias e das aqoes de desenvolvimento dos 

funcionarios.

O capitulo anterior procurou contextualizar o Banco do Brasil dentro do 

sistema financeiro nacional, desde realizar uma breve revisao historica de seus 

objetivos, ate reconstruir, a partir da Reforma Bancaria de 1964, os fundamentos 

que direcionaram as decisoes sobre a fun^ao de “treinamento e desenvolvimento” e 

sobre a formula^ao das estrategias. O estudo salientou, ainda, os efeitos do 

reordenamento dos objetivos do sistema financeiro na economia nacional e da 

transformapao na organizaqao do trabalho bancario para o atendimento de tais 

objetivos, em rela^ao ao Banco do Brasil.

recursos e
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fundamentam nos pressupostos

• O complexo ambiente externo demanda a formagao do pessoal interne dentro de 
uma perspective integral, visando estimular a capacidade de inovagao e de 
produgao de conhecimentos para resolugao de situagoes imprevistas.

• A fungao de “T&D” na empresa deve ser parceira na formulagao das estrategias, 
vale dizer, atuando no processo de elaboragao e disseminagao das estrategias, 
para incorporar os focos do negocio ao desenvolvimento das pessoas, e vice- 
versa, e a contribuigao das pessoas a modelagem das diretrizes estrategicas.

• As estrategias organizacionais servem como instrumentos de orientagao do 
desenvolvimento de competencias internas da organizagao.

• Empresas que atuam em ambientes altamente competitivos, como as do setor 
bancario, devem procurer reformular a organizagao do processo de trabalho, para 
propiciar maior integragao das fungoes organizacionais internas e flexibilidade 
para uma rapida adaptagao as demandas do ambiente externo.

Os topicos aqui analisados se 
desenvolvidos ao longo dos capitulos anteriores:

As analises efetuadas neste capitulo estao distribuidas da seguinte 
forma: organizagao do trabalho no Banco do Brasil; alguns aspectos das estrategias 
organizacionais na Empresa; da situagao atual do treinamento e; opiniao sobre a 
situagao desejada do treinamento, a partir da otica dos respondentes do 
questionarios. Eles fizeram parte de uma amostra de 46 gestores do Banco do 
Brasil que participavam de programas de “T&D” nos centres de treinamento da 
Empresa no Rio de Janeiro e em Sao Paulo, durante o mes de setembro de 1996.

Atraves de urn instrument© estruturado de coleta de dados, inserido no 
anexo 1 deste estudo, procurou-se conhecer o grau de disseminagao das 
estrategias do Banco junto aos gestores, a percepgao destes sobre o modelo atual 
de treinamento e, tambem, identificar, na sua visao, se o “T&D” possui urn carater 
estrategico para empresa ou apenas urn carater complementer e subsidiario para a 
expansao da atuagao do Banco no mercado e sua modernizagao organizacional. 
Em outras palavras, se as agoes de treinamento podem orientar as formagao de 
competencias internas, contribuindo para uma atuagao competitiva do Banco do 
Brasil no ambiente de negocios do setor financeiro.
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5.1 - Percepgao de Caracteristicas da Organizagdo do Trabalho no Banco do 
Brasil

Cerca de 80% destes profissionais exercem cargos denominados 
neste trabalho de “alta gerencia”, ou seja, fazem parte da cupula dirigente da 
agenda ou da unidade onde se encontram alocados. Outros 16% exercem fungoes 
associadas a “media gerencia”, com responsabilidades de gestao de pessoas, mas 
subordinados administrativa e operacionalmente a uma gerencia superior em sua 
unidade de trabalho. Dois respondentes, que ja haviam sido gestores de unidades, 
ocupam atualmente cargos de assessoria na Diregao Geral, tambem responderam 
ao questionario. A experiencia anterior destes funcionarios permitiu agregar suas 
respostas as demais da amostra.

Todos os participantes da amostra detinham experiencia consideravel 
de trabalho no Banco do Brasil, de 11 a 30 anos, sendo que dois tergos entre 21 e 
30 anos. A maior parte (64%) esta alocada funcionalmente em agendas, embora a 
quantidade de representantes de unidades da Diregao Geral do Banco seja 
significativa (27%). O restante (9%) encontra-se, atualmente, trabalhando em 
centres de processamento de dados do Banco. A maior parte dos funcionarios 
respondentes vem de unidades situadas em capitals de estado (64%) e os demais 
(36%) de unidades situadas em cidades do interior.

Inicialmente, buscou-se conhecer a percepgao dos gestores sobre a 
definigao do principal negocio do Banco do Brasil e sobre o papel a ser 
desempenhado pelas unidades que geriam para realizar os resultados planejados 
desse negocio.

A configuragao do grupo gerou uma amostra extremamente 
interessante para analise da integragao entre agdes de desenvolvimento e 
estrategias organizacionais, por refletir o pensamento e as concepgoes de gerentes 
de agendas em pragas de elevada competitividade empresarial do setor financeiro 
(Rio de Janeiro e Sao Paulo).
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Outro grupo, em quantidade bem menor (11%), relaciona o principal 
negocio do Banco do Brasil, preponderantemente, com fungoes de fomento, 
configurando uma missao de agente de desenvolvimento socio-econdmico. Ainda 
um terceiro procura conciliar a visao de mercado (intermediagao financeira e 
prestagao de servigos, por exemplo) com o papel de agente de fomento nacional, do 
qual o Banco nao poderia se esquivar (37%).

As respostas espontaneas, ou seja, nao predeterminadas em escala, 
procuravam levantar o que Hamel e Prahalad (1995) chamam de “nogao de 
diregao", caracterizada pela pretensao generica do que a empresa almeja ser apos 
um certo periodo. As opinioes nao sao unanimes, distribuindo-se em categorias 
distintas.

Resposta

Num. Resp.
Frequencia
Perceptual
Perc. Acum.
Media
Desvio Padrao
Mediana
Moda

Embora haja um tendencia clara em definir o negocio do Banco 
segundo sua atuagao no mercado financeiro, em igualdade com as demais 
instituigoes, ha, tambem, uma parcela significativa de quase 50% das pessoas 
entrevistadas que, ou apontam a agao de fomento como o negocio principal da 
Empresa (11%), ou a alia a objetivos de mercado (37%), misto de “banco comercial” 
e “banco oficial”. Nao foi possivel avaliar nestas ultimas respostas dubias ate onde 
iria o papel de “agente do desenvolvimento nacional” e onde comegariam as 
fungoes de natureza privada da instituigao no mercado financeiro.

A maior parte (52%) relaciona o principal negocio do Banco do Brasil a 
um conjunto de atributos essencialmente ligados a participagao da Empresa no 
mercado (intermediagao financeira, lucratividade etc ). Este conjunto de afirmagoes 
guarda semelhanga com a definigao de estrategias negociais de qualquer banco 
comercial privado de grande porte.

TABELA 1 - Enfase sobre o principal negocio do Banco 
Banco Comercial Banco Oficial Misto de ambos

1 2 3
24_________________ 5_________________ 17

52%_______________ 11%_______________ 37%
52%_______________ 63%______________ 100%
1,85

0,942 
1,00

1
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Total

Agregando o conteudo das respostas, tem-se os seguintes temas-
chave:

TABELA 3 - Cruzamento entre o negocio principal do Banco versus o papel da 
unidade

Enfase no Banco 
comercial

Enfase no Banco de 
fomento

TABELA 4 - Grau de autonomia para promover inovagdes
Resposta
Num. Resp.
Frequencia
Percentual
Perc. Acum.
Media
Desvio Padrdo
Mediana 
Moda

11 
9 
4 

24

2
2
1
5

Misto de 
comercial e 

fomento 
10 
6 
1 

17

23 
17 
6

46

Mddio
~~2

16
36%
82%

Pequeno

21
46%
46%
1,71

0,757
2
1

Grande

3
8 

18% 
100%

Na comparagao entre ambas as visdes, verifica-se uma ligeira 
tendencia em dar um peso maior a “visao ampliada” dentro de “banco comercial” 
(45%), que dentro de “misto de comercial e fomento” (37%). Porem, nada que 
indique uma diregao separada de um grupo em relagao a outro.

Visao Restrita*
Visao Ampliada**
Outras__________
Total ____________________
•Restrita no sentido de veicular a ideia de uma fun^ao especifica da^'^de • relacdes com o 
••Ampliada no sentido de analisar o papel da agenda dentro de um 
mercado.

Sabendo-se que nao ha consenso sobre o negocio principal do Banco, 
mas sim uma tendencia em destacar o papel como “banco comercial”, e, por outro 
lado, tambem, uma maior enfase em avaliar de forma “restrita” o papel da unidade 
para a realizagao do negocio do Banco, pode-se elaborar um quadro que permita 
melhor compreender a percepgao dos respondentes sobre estes aspectos 
organizacionais, a qual parece caminhar na diregao inversa das tendencies de 
modemizagao da gestao. A maior parte da amostra definiu como: pequeno grau de 
autonomia para promover inovagoes (46%); visao negativa sobre a integragao entre 
unidade e diregao geral (57%); e agdes de planejamento e execugao devendo 
concentrar-se em pessoas diferentes (52%).
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u

a

Num. Resp,
Frequencia
Percentual
Perc. Acum.
Media
Desvio Padrao 
Medians 
Moda

TABELA 5 - Visao da integragao entre unidade e Diregao Geral 
Resposta

TABELA 6 - Concordancia quanto a integragao entre planejamento e execugao 

Resposta

Num. Resp.
Frequencia
Percentual
Perc. Acum.
Media
Desvio Padrao
Medians
Moda

Mescla de negativa 
e positiva 

2 
12 

27% 
84%

Mesmo 
Funciondrio 

2 
21 

48% 
100%

Visao 
Positiva 

3 
7 

16% 
100%

VisSo 
Negativa 

1 
26 

57% 
57% 
1,58 

0,753 
1 
1

Funciondrios 
Diferentes

i
23 

52% 
52% 
1,48 

0,505
1
1

O nivel de integragao entre unidade e Diregao Geral e visto como 

negative por 57% dos gestores, o que pode ser extraido de manifestagdes como 

“imposigao de metas sem atentar para peculiaridades locais”, “falta de participagao 

no momenta da concepgao do produto” , “animosidade”, “distanciamento” etc. A 

metade dos que manifestaram uma visao que mesclasse aspectos positives e 

negatives sobre essa integragao afirmaram que, embora ainda longe de ser positiva, 

existem, atualmente, sinais evidentes de tendencias a aprimorar este 

relacionamento.

A maior parte das respostas assinalou como “pequeno” o grau de 

autonomia para promover inovagoes; principalmente segundo a percepgao dos 

gestores de unidades de agenda (62,7%). Ja a maior parte do pessoal de Diregao 

Geral, pertencentes a orgaos mais diretivos que executores, avaliou o grau de 

autonomia como “grande” (54,5%). Portanto, ha uma diversidade de percepgao de 

funcionarios na amostra alocados em agendas e em orgaos da diregao geral, na 

avaliagao do grau de autonomia, aumentando ou diminuindo para promover 

inovagoes segundo a natureza da unidade.
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A rupture do padrao segmentado entre pensar e agir e pressuposto na 

reestruturagao do process© produtivo nas organizagoes, pautado por favorecer a 

flexibilidade e integragao dos fluxos materials e informacionais. A configuragao de

Neste aspecto reside a contradigao: mesmo dentro da equipe o 

trabalho segmenta-se entre o planejador e o executor. A equipe, simplesmente, 

divide este trabalho, nao Integra fungoes de planejamento e execugao para 

promover maior sinergia do grupo. Dai, pode-se supor que o conceito do trabalho 

em equipe para este agrupamento nao significa assimilar padroes de gestao mais 

modemos, mas adaptar os antigos procedimentos aos novos tempos.

Ha indicagao de existencia de uma disputa pelo “poder de planejar” ou, 

no minimo, uma tendencia a manutengao do status quo. Mais de urn tergo das 

manifestagoes favoraveis a segmentagao entre o planejar e o executar deixou 

implicita a ideia que esta divisao favoreceria o trabalho em equipe, baseada na 

argumentagao que o exercicio de ambas as fungoes numa mesma pessoa leva a urn 

excessivo poder de decisao.

O planejamento distante da execugao concentra o poder nas maos de 

quern possui o conhecimento e as informagoes, mesmo dentro de uma mesma 

equipe. Por outro lado, a participagao no planejamento tende a enriquece-lo com 

novas informagoes, propicia maior envolvimento para executar e aprimora o 

processo de disseminagao das informagoes no interior da organizagao.

Enquanto 52% dos entrevistados opinam que as agoes de 

planejamento e execugao devem ser atribuidas a diferentes funcionarios, os 

restantes, 48%, consideram que devam estar agregadas no mesmo funcionario. Um 

aspecto, porem, chamou a atengao: a maior parte das pessoas provenientes de 

centres de processamento e da Diregao Geral acredita que deva ser em 

“funcionarios diferentes” (64%), enquanto as provenientes de agenda tendem a 

responder que devem ser atribuigao do “mesmo funcionario” (56%). Este dado e 

significative por revelar que a maior parte daqueles que “executam” (agendas) 

acredita na uniao entre o planejamento e a execugao, enquanto a maior parte dos 

que “planejam” (Diregao Geral) acredita que tais agoes devam residir em 

funcionarios diferentes.



147

Jvis3o proativa

iniciativas criativas

—^-1processes participativos

3,052,8
—i—

2,85 2,9
—i—

3.1
—i

3,15

O levantamento de dados extraiu uma visao geral sobre a valorizagao 
de tais iniciativas para a Empresa. Cada uma delas trouxe informagoes especificas 
que merecem uma analise separada.

A media obtida neste bloco de questoes situou-se em 3,02, conforme 
se observa no grafico a seguir:

assumir novas 
responsabilidades

Grafico 01 -OrientaQao para Ado^So de Novos Processes de 
Decisao (questoes 6 a 9)

Existe uma tendencia de as impressdes situarem-se numa faixa 
intermediaria (pouca discordancia e pouca concordancia) quanto a consideragao de 
a avaliagao de desempenho da unidade levar em conta as decisoes baseadas em 
processes participativos, iniciativas criativas, assungao de novas responsabilidades 
e visao proativa.

o
I 2
i 1

O </>
o o 
2 o.

uma nova gestao organizacional enfatiza a introdugao de processes participativos, 
iniciativas criativas, assungao de novas responsabilidades e adoqao de visao 
proativa no desenvolvimento dos negocios. Procurou-se, entao, extrair da 
experiencia dos gestores da amostra se era considerada, na avaliagao de 
desempenho de suas unidades, a tomada de decisao baseada naquelas iniciativas.

—i------------------ 1—

2,95 3

Medias (1 a 5)
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1

este orecursos

tai equilibrio, a media deste item (2,91) foi a mais baixa comparada aos demais 
(iniciativas criativas, assungao de novas responsabilidades e visao proativa).

3

Num. Resp.
Frequencia 
Percentual 
Perc. Acum. 
Media
Desvio Padrao 
Medians 
Moda

Num. Resp.
Frequencia
Percentual
Perc. Acum.
Media
Desvio Padrao
Mediana
Moda

TABELA 8 - Consideragoes sobre Iniciativas Criativas na avaliagao da unidade
Resposta

TABELA 7 - Consideragao sobre Processes Participativos na avaliagao da unidade 
Resposta

Discordo 
Muito

2
12 

26% 
35%

Discordo 
Muito

2
8 

17% 
32%

Disc/Conc 
Pouco 

" 3
15 

33% 
68%

Disc/Conc 
Pouco 

3 
15 

34% 
66%

Concordo 
Muito

4
14

30%
96%

Concordo
Muito

13
28%
96%

Concordo 
Totalmente 

5 
2 

4% 
100%

Concordo 
Totalmente 

5 
2 

4% 
100%

Discordo 
Totalmente 

i 
4 

9% 
9% 

2,93 
1,041 

3 
3

Discordo 
Totalmente 

1 
7 

15% 
15% 
2,91 
1,132 

3 
3

A percepgao dos gestores acerca de iniciativas criativas obteve 
praticamente os mesmos indices do item anterior (processes participativos): 
distribuigao equitativa entre as faixas de concordancia, intermediaria e discordancia. 
Sustentam a percepgao nestas duas ultimas faixas afirmagoes colhidas que 
revelaram uma certa burocratizagao no processo de implementagao de novas ideias 
na empresa, sempre devendo passar pelo crivo de orgaos superiores para 
aprovagao e posterior implementagao. Obviamente, a natureza do servigo bancario 
solicita urn maior rigor no estudo de mudangas de rotinas, para efeito de manter a 
seguranga dos recursos geridos. Entretanto, este fato nao invalida 
estabelecimento de diretrizes que contribuam com o aperfeigoamento de rotinas de 
servigos e troca de informagoes com os orgaos da diregao geral.

Ha uma distribuigao equilibrada entre as alternativas, basicamente 
com urn tergo das opinioes situando-se nas faixas de discordancia, outro tergo na 
intermediaria e o restante nas faixas de concordancia. Provavelmente em razao de
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Resposta

Tanto o grafico quanto as tabelas demostram que visao proativa 
alcangou a melhor media quanto a consideragao na avaliagao de desempenho da 
unidade (42%), principalmente pelas manifestagoes do pessoal do interior (69% 
contra 28% de capital). Como a maior parte dos funcionarios, provenientes do 
interior, esta alocada em agendas, uma das explicagoes para esta tendencia pode 
advir da pressao exercida pelas comunidade locais em face do peso economic© e 
politico do Banco do Brasil nas economias do interior, estimulando as agendas a 
oferecerem respostas especificas a demandas locais. Tais aspectos seriam 
percebidos e considerados nas avaliagoes das unidades.

Embora a media na avaliagao deste quesito esteja proxima dos dois 
anteriores, ha uma concentragao mais significative na faixa intermediaria, inclusive, 
apresentando urn desvio padrao menor. Isso revela que a assungao de novas 
responsabilidades e iniciativa que tende a ser mais considerada na avaliagao de 
desempenho da unidade que processes participativos e iniciativas criativas.

TABELA 9 - Consideragao sobre Assungao de Novas Responsabilidades na 
avaliagao da unidade

Num. Resp.
Frequencia
Percentual
Perc. Acum.
Media
Desvio Padrao
Mediana
Moda

TABELA 10 - Consideragao sobre a Visao Proativa na avaliagao da unidade 
Resposta

Num, Resp.
Frequencia
Percentual
Perc. Acum.
Media
Desvio Padrao
Mediana
Moda

Discordo 
Muito

2
7 

16% 
29%

Discordo 
Muito

2
7 

15% 
22%

Concordo 
Totalmente 

5 
6 

13% 
100%

Concordo 
Totalmente 

5 
3 

6% 
100%

Discordo 
Totalmente 
___ „

6 
13% 
13%
3,13 
1,222

3 
3

Discordo
Totalmente

i
3

7%
7%
3,09

0,962
3
3

Disc/Conc 
Pouco 

3 
13 

29% 
58%

Disc/Conc 
Pouco 

3 
22 

48% 
70%

Concordo
Muito

4
13

29%
87%

Concordo
Muito

4 ”

11
24%
94%
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5.2 - Analise de Aspectos das Estratdgias Organizacionais

L

Segundo Wilson (1992), a construgao da visao estrategica da empresa 
reside na identificagao do escopo do negocio, da escala do negocio, do foco no

A maior parte das afirmagoes nao demonstra a crenga de que, caso 
adotem tais processes de decisao nas suas unidades (processes participativos, 
iniciativas criativas, assungao de novas responsabilidades e visao proativa), seus 
efeitos serao percebidos — e ate estimulados — pela Diregao do Banco.

As ferramentas tecnologicas a disposigao do quadro gerencial facilitam 
o processo de decisao, mas nao se encerram em si mesmas. O que se pode extrair 
dessa avaliagao dos gestores e que se, eventualmente, o discurso apregoa a 
mudanga de postura no processo de decisao, eles ainda nao percebem a gestao 
interna caminhando em sentido convergente as praticas e posturas ja adotadas em 
diversas empresas do ambiente empresarial.

Enquanto diversas organizagoes bancarias vem reestruturando os 
fluxos de informagoes e estimulando a institucionalizagao de formas de organizagao 
de trabalho mais flexiveis, abertas a inovagoes e ageis, alguns desses processes, 
no Banco do Brasil, ainda nao estao moldados de forma a serem percebidos pelos 
gestores como claramente valorizados (ou orientados) pela diregao da Empresa.

A tabela seguinte retrata a percepgao diferenciada entre interior e 
capital, sendo inclusive as respostas com maior desvio padrao (1,222), desse 
conjunto de quatro questoes.

Total
6
7
13
13 
6

45

Discordo Totalmente
Discordo Muito______
Disc./Conc. Pouco
Concordo Muito_____
Concordo Totalmente 
Total

Capital
5
6
10
5
3

29

TABELA 11 - Cruzamento entre alocagao atual do funcionario versus Visao 
Proativa na avaliagao de desempenho da unidade

Interior 
1 
1 
3 
8 
3 

16
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o
organizacionais.

ou

I

I
I

Duas questoes estavam associadas ao negocio da organizagao (linhas 
de produtos e nichos de mercado) e outra ligada a estrutura organizacional interna 
pretendida. Esta ultima, por sinal, apresentou a media de conhecimento mais baixa 
em relagao as demais (2,69).

i
I

produto e no mercado, das bases de competigao, da imagem e relagoes, bem como 
da estrutura organizacional.

linhas de 
produtos em 

face da 
concorrencia

nichos de 
mercado em 

face da 
concorrencia

Fatores

2.9 y- 
2,85 -
2,8 -

-
2,7 -

2,65 -
2,6

2,55 --
estrutura em 

face a nssSo 
do Banco

Grafico 02- Graus de Conhecimento de Aspectos 
Estrategicos 

(questoes 10 a 12)

- 2.75
</»2
3z

- ■ - • • ■

O levantamento nao procurou exaurir a percepg^o desses itens entre 
os gestores, mas verificar o grau de conhecimento de alguns deles, para se 
identificar o conhecimento dos gestores sobre aspectos das estrategias

Os resultados obtidos sobre o conhecimento dos gestores da 
instituigao sobre as linhas de produtos, os nichos de mercado do Banco do Brasil e 
a estrutura organizacional pretendida em face da missao da Empresa revelam 
indices abaixo da faixa intermediaria da escala apresentada.

Chamou a atengao o fato de urn numero pequeno de gestores avaliar 
como “alto” ou "muito alto” o conhecimento dos tres itens: 8% quanto a 
diferenciagao da linha de produtos do Banco em relagao a concorrencia; 13% 
quanto a diferenciagao dos nichos de mercado do Banco em relagao a concorrencia 
e; 11% da estrutura organizacional pretendida em face da missao da organizagao.
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TABELA 12 - Grau de conhecimento de aspectos da estrategia organizacional

Media Desv. Padrao Mediana Moda

2,89 0,7757% 3 311%

2,894% 0,804 320% 63% 9% 34%

2% 2,69 0,848 39% 27% 53% 9% 3

29 4

Analisando o item conhecimento da estrutura organizacional, que 

apresentou a menor media de conhecimento, fica evidenciado que os gestores 

provenientes de agencia se ressentem mais da carencia deste conhecimento, 

conforme demonstra a tabela 13. Isto provoca urn questionamento perturbador: 

como solicitar ao gestor uma atuagao junto a clientela se ele esta alheio ao que a 

Empresa pretende realizar, de como este processo esta estruturado e qual o seu 

papel nele?

O conhecimento predominantemente “regular”, ou a baixa retengao na 

memoria dos entrevistados de aspectos das estrategias, e indicador de que o 

direcionamento estrategico do Banco do Brasil nao esta sendo disseminado, de 

forma eficaz, ate os niveis de gestao das unidades. Ou, de que as estrategias de 

negocios do Banco estao formuladas de maneira demasiado generica, impedindo 

uma melhor visualizagao de como operacionaliza-las para gestores que estao 

atuando em areas mais distantes do centro de decisoes do Banco.

Ainda mais se considerar que 64% da amostra se encontra trabalhando em capitals 

e 27% pertencer aos quadros da Diregao Geral da Empresa, situagoes nas quais o 

acesso as informagoes da organizagao e, provavelmente, mais facil e frequente.

ITENS 
linhas de 
produtos 
niches de 
mercado 
estrutura 

organizacional

2

Muito Baixo
Baixo______
Regular
Alto_______
Muito Alto 
Total

CESEC 
1

Total 
4 

12 
15 
13 
1 

45

TABELA 13 - Cruzamento entre unidade versus conhecimento da estrutura 
organizacional pretendida em face da missao da empresa

________________ Agencia 
1 

11 
8 
9

Direpao Geral
2
1
6
2
1

12

Muito Baixo Baixo Regular Alto Muito Alto

74% 4% 4%
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5.3 - Analise das Caracteristicas Atuais do Treinamento

Os resultados mostram que o processo de formulate estrategica 
ainda se encontra longe de captar a experiencia dos gestores que, aliada a 
informagbes do ambiente externo, podem fazer gerar uma diregao compartilhada do 
negocio. A ausencia de uma maior convergencia sobre o negdcio do Banco do 
Brasil, somado ao grau de conhecimento de aspectos das estrategias 
organizacionais (media de 2,82, numa escala de 1 a 5), demanda a necessidade de 
maior inter-relacionamento dos objetivos da Empresa aos conhecimentos e 
realidade dos gestores da organizagao. A impressao sinaliza que o pensar 
estrategico da organizagao deve se aproximar mais e interagir com os funcionarios 
que executam os negocios.

Como se afirmou no desenvolvimento do referencial teorico deste 
estudo, a convergencia entre agoes de planejamento e execugao e importante para 
engajar o empregado nao so na compreensao e busca dos objetivos 
organizacionais mas tambem na analise critica do ambiente e oferecimento de 
sugestoes de aperfeigoamento dos processes administrativos.

A coleta de percepgoes sobre agoes de desenvolvimento reuniu tres 
instancias diferentes: (a) questoes organizacionais, a contribuigao para formagao de 
liderangas internas, para a fixagao de estrategias e a contribuigao para o 
fornecimento de servigos a outras &reas da organizagao; (b) questoes didatico- 
pedagogicas, a contextualizagao dos eventos a realidade das pessoas e a influencia 
na definigao de objetivos e metodologias de cada evento e; (c) questoes de carater 
pessoal, o auxilio a agoes de autodesenvolvimento, o estimulo a auto-avaliagao 
sobre os resultados dos eventos e a abertura de espago para exerefeio da 
criatividade.

As tres dimensoes que se inter-relacionam nas agoes de treinamento 
sustentam o desenvolvimento das qualificagoes humanas na empresa atual, cujo 
conceito neste estudo e ode realizar uma atividade com maior destreza, precisao e 
conhecimento, em menor tempo possivel e com maior responsabilidade,



154

caracteristicas do treinamento e outros a uma faixa de discordancia.

I

□
]

J

I

0

Medias (1 a 5)

As tres caracteristicas do treinamento, com media mais alta de
avaliaqao, referem-se as questoes relacionadas ao desenvolvimento pessoal'.

-+
1 2,5 40.5 1.5 2 3 3,5

i

I
II
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O proximo grafico assinala as medias de cada resposta sobre os temas 
relacionados as caracteristicas atuais do treinamento. A media geral manteve a 
tendencia de sele^ao da faixa intermediaria, situando-se em 3,22, em uma escala 
de 1 a 5. Alguns fatores, porem, tendem a uma faixa de concordancia perante atuais

Portanto, as qualifica^oes vao alem da mera adapta^o a sofisticados 
equipamentos, mas pressupoem o envolvimento do trabalhador com os objetivos da 
organizaqao, pois diversas soluqoes dependem de r^pida capacidade de resposta 
as mudan^as no ambiente.

reconhecendo a integra^ao entre etapas de trabalho e relacionando experiencias 
anteriores para solu^ao de problemas.

contextualizagao dos 
eventos

fornecimento de 
servigos espectficos

influencia na def. de 
objetivos

ag6es de 
desenvolvimento

formagSo de 
liderangas

fixagSo das 
estrategias

exercicio de 
criatividade

Grafico 03 - Percepg^o das Caracteristicas Atuais do 
Treinamento 

(questoes 19 a 26)

</>
O

c<
£o
u.

estimate a auto- “ 
avalia^do
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TABELA 15 - Treinamento estimulando a auto-avali'a^ao dos resultados
Resposta

TABELA 16 - Treinamento estimulando a criatividade das pessoas
Resposta

a maioria dos entrevistados assinalou os niveis de concordancia sobre a questao
(72% no auxilio ao autodesenvolvimento, 63% no estimulo a auto-avaliagao e 60%
no caso de abertura para o exercicio da criatividade).

2
3

7%
9%

3
9

19%
28%

4
27 

59% 
87%

Estes resultados alcanparam as medias mais altas de avalia?ao no 
conjunto de itens sobre as caracteristicas atuais do treinamento. Vale o registro que

auxilio ao autodesenvolvimento (3,74), estimulo a auto-avalia^o dos resultados 
(3,72) e abertura de espapo para o exercicio da criatividade (3,58).

Discordo
Totalmente

Discordo 
Totalmente

Discordo
Muito

Discordo 
Muito

Disc/Conc
Pouco

Disc/Conc
Pouco

Disc/Conc
Pouco

Concordo
Muito

Concordo 
Totalmente

Concordo
Totalmente

Discordo
Totalmente

Discordo
Muito

Concordo
Muito

Concordo 
Muito

Concordo 
Totalmente

TABELA 14 - Treinamento auxiliando apoes de autodesenvolvimento 
Resposta

Num. Resp.
Frequencia
Perceptual
Perc. Acum.
Media
Desvio PadrSo
Mediana
Moda

Num. Resp.
Frequencia
Perceptual
Perc. Acum.
Media
Desvio Padrdo
Mediana
Moda

1
2 

4% 
4% 
3,58 

0,917 
4,00

4

1
1 

2% 
2%
3,74 

0,855 
4,00

4

2
2

5%
9%

2
3

7%
9%

3
13

28%
37%

3
14

31%
40%

5
5 

11% 
100%

5
9 

20% 
100%

5
6 

13% 
100%

Num. Resp.
Frequencia
Perceptual
Perc. Acum.
Media
Desvio Padrao
Mediana
Moda

1
1 

2% 
2% 
3,72 
0,935 
4,00

4

4
20

43%
80%

4
22

49%
89%
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TABELA 17 - Treinamento contextualizado a realidade das pessoas
Resposta

TABELA 18 - Participante influindo na defini^ao dos objetivos e metodologia
Resposta

Na outra ponta, estao os items relacionados a questoes didAtico- 
pedagogicas, como possibilidade de influencia dos funcionarios nos objetivos e 
metodologias de cada curso (2,65) e contextualizagao dos eventos a realidade das 
pessoas (2,91), atingindo as percepQoes mais negativas.

Discordo
Totalmente

Discordo
Totalmente

Discordo
Muito

Discordo
Muito

Disc/Conc
Pouco

Disc/Conc
Pouco

Concordo
Muito

Concordo
Muito

Concordo
Totalmente

Concordo
Totalmente

Num. Resp.
Frequencia
Perceptual
Perc. Acum.
Media
Desvio Padrao
Mediana
Moda

1 
11 

24% 
24% 
2,65 
1,178 
3,00 

3

1
2 

4% 
4% 
2,91 

0,733 
3,00

3

2
8

18%
22%

3
27

60%
82%

4
8 

18% 
100%

4
9

20%
96%

5
0 

0% 
100%

5
2 

4% 
100%

Num. Resp.
Frequencia
Perceptual
Perc. Acum.
Media
Desvio Padrao
Mediana
Moda

2
7

15%
39%

3
17

37%
76%

De qualquer forma, 6 importante lembrar que as respostas podem ter 
sido influenciadas pela aplica?ao dos questionarios em ambiente de treinamento. 
Os cursos “Economia Aplicada” e “Gestao para o Desenvolvimento Organizacional”, 
dirigidos a gerentes e executives da Empresa, tem forte carga de raciocinio e 
exercicios analiticos. Este comportamento em sala de aula poderia ter motivado a 
percepgao positiva ate dos demais itens. Porem, nao ha como avaliar o grau e a 
influencia nas respostas. Sao dados que mesmo analisados com cautela combinam- 
se com as informagoes levantadas nas etapas anteriores da pesquisa e, por isto, 
nao podem ser descartados.
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Resposta

TABELA 20 - Treinamento contribuindo para fixagao das estrategias
Resposta

Os resultados das questoes organizacionais gravitaram em torno da 
media. Alguns itens se situaram abaixo dela, como contribuigao do treinamento para 
o fomecimento de servigos as unidades (2,91) e contribuigao para a fixagao das 
estrategias organizacionais (2,93). Outras se localizaram acima da media total dos 
quesitos sobre as caracteristicas atuais do treinamento, como a contribuigao do 
treinamento para formagao de liderangas internas (3,28).

TABELA 19-0 treinamento contribuindo com o fomecimento de servigos para as 
unidades

Num, Resp.
Frequencia
Percentual
Perc. Acum.
Media
Desvio Padrao
Medians
Moda

Num. Resp.
Frequencia
Percentual
Perc. Acum.
Media
Desvio Padrao
Mediana
Moda

Discordo 
Muito

2
8 

18% 
25%

Discordo 
Muito 

2 
7 

15% 
24%

Disc/Conc 
Pouco 

3 
25 

56% 
81%

Disc/Conc 
Pouco

3
25 

55% 
79%

Concordo 
Totalmente 

5 
2 

4% 
100%

Discordo
Totalmente

3
7%
7%

2,91
0,848

3
3

Discordo 
Totalmente 

i 
4 

9% 
9% 
2,93 

0,929 
3 
3

Concordo 
Muito

8 
17% 
96%

Concordo 
Muito 

4 
8 

17% 
98%

Concordo 
Totalmente 

5 
1 

2% 
100%

O indice de 39% de discordancia frente a possibilidade de participagao 
na definigao dos objetivos e metodologias do evento e significative. Ha uma serie de 
restrigoes de ordem operacional, as quais muitas vezes impedem adaptagoes, 
segundo as necessidades dos participantes em treinamento (conhecimento previo, 
cargo, fungoes diferenciadas etc.). Os numeros, inclusive, nao mostram se os 
entrevistados tern interesse em exercitar tai participagao. De qualquer forma, 
indicios revelam a inexistencia de mecanismos institucionais de ajustes no roteiro 
de aula ou nos objetivos, para possibilitar uma contribuigao mais efetiva e 
direcionada das agoes de “T&D” na solugao de problemas de desempenho dos 
funcionarios (e das unidades).
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Como afirmam Lawler III e Galbraith (1995:54), a area de “T&D”, 

considerada como uma fungao de staff, tem seu cliente na organizagao de linha. 

Algo proximo ao relacionamento fornecedor e usuario de servigos no mercado. O 

estabelecimento desta relagao, internamente, abre a oportunidade de desencadear 

uma analise qualitativa dos servigos oferecidos, questionar o desempenho da area 

e avaliar o grau de satisfagao frente ao servigo fomecido. Enfim, uma nova relagao 

que incorpora maior rigor na avaliagao do servigo pelo usuario interne.

Num. Resp.
Freqiiencia
Percentual
Perc. Acum.
Media
Desvio Padrdo
Mediana
Moda

TABELA 21 - Treinamento contribuindo com a formagao de liderangas intemas 
Resposta Discordo 

Muito
2
2

4%
11%

Disc/Conc
Pouco

3
22

48%
59%

Concordo
Muito

17
37%
96%

Concordo 
Totalmente 

5 
2 

4% 
100%

Discordo 
Totalmente 

1 
3 

7% 
7% 

3,28 
0,886 
3,00 

3

Significa proporcionar uma contribuigao adaptada as necessidades de 

cada area de negocio, em vez de padronizada para todo o conjunto do Banco e 

independente dos interesses especificos das areas. Na opiniao de somente 20% 

dos gestores da amostra, o treinamento atual contribui para a fixagao das 

estrategias e para o fornecimento de services, segundo as especificidades das 

unidades das empresas. Os demais 80% encontram-se nas faixas de discordancia e 

intermediaria, o que oferece elementos para inferir que o fornecimento de servigos 

de “T&D” para as unidades, nao e uma das caracteristicas do treinamento 

atualmente oferecido no Banco do Brasil.

Ambos os resultados das questoes interessam sobremaneira ao 

desenvolvimento da pesquisa sobre integragao entre estrategias organizacionais e 

politicas de “T&D". Isoladamente, pouco tem a oferecer, senao percepgoes que 

indicam a possibilidade de contribuigao estrategica das agdes de “T&D” para a 

organizagao. Analisados em conjunto com as informagoes desenvolvidas no 

referencial teorico (capitulo II), ratificam o novo papel das agoes de 

desenvolvimento dentro de urn processo de modernizagao da gestao 

organizacional, atuando nao so na disseminagao das orientagoes e diretrizes das 

estrategias da empresa, mas tambem na deliberagao do processo.
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Apesar de a media deste item nao estar distanciada das demais, ha 

urn deslocamento de parcela das opinioes da faixa intermediaria para as faixas de 

concordancia, o que serve como indicador da maior contribuigao das a<;6es do 

“T&D” no sentido de formar lideranpas internas.

Esta e, de fato, a perspectiva que se adota em urn novo enfoque de 

treinamento: menor controle e maior habilidade dos instrutores na condu^ao das 

atividades. Se a area de recursos humanos entender que o aperfeigoamento dos 

funcionarios requer uma enfase no desenvolvimento de habilidades como 

criatividade, inventividade etc., dificilmente encontrara no modelo atual, avaliado 

pelos gestores, elementos alavancadores destas caracteristicas profissionais e 

comportamentais.

Por outro lado, as questoes didaticas, no conjunto da avaliagao das 

a?6es de treinamento, foram as que obtiveram os menores indices. Reflexo, talvez, 

de urn modelo de treinamento no qual a abertura e reduzida para adaptagoes 

conceituais e metodologicas nas agoes de “T&D”. Isto causa apreensao, pois ocorre 

num momento em que a flexibilidade funcional surge como fator importante no 

desempenho do profissional bancario (atendimento ao cliente, prospec^ao do 

mercado, avalia^ao de a^oes de marketing na unidade, por exemplo), o que 

demandaria das apoes de “T&D” tambem flexibilidade para se adaptar as 

necessidades modernas de multiqualifica^ao profissional, observadas no setor 

financeiro.

Pode-se argumentar que dificuldades operacionais restringem a 

possibilidade de as a?6es de "T&D” libertarem-se de roteiros previamente definidos, 

pois tai abertura nos roteiros de aula reduziria o controle operacional e 

administrative das agoes de treinamento, ou ainda que exigiria urn aperfeipoamento 

na forma^ao do quadro de instrutores/educadores para a condu?ao segura das 

atividades pedagogicas.

Em sintese, pode-se afirmar que as a^oes de treinamento sao 

percebidas mais como contribuintes para o desenvolvimento da pessoa, do que 

como formas de aperfeigoamento de aspectos da organizaQao, o que, por certo, e 

positive, sem contudo ser suficiente, do ponto de vista da formapao de 

competencies.
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5.4 - Expectativa sobre o Treinamento

O “T&D”, centrado na tarefa fragmenta o processo de trabalho, realga 
uma determinada parcela das atividades, sem que o trabalhador reconhega os 
desdobramentos e repercussoes de cada etapa do processo. Por outro lado, o 
“T&D”, centrado nos resultados amplia as agdes de desenvolvimento, a medida que 
lida com a formagao integral do homem, enfatiza a preparagao para atuar num 
ambiente complexo.

Nesta etapa, solicitou-se aos respondentes que se manifestassem 
sobre itens que identificavam uma concepgao de treinamento mais resthta (centrada 
no como fazer, voltada para o que estava descrito no cargo e aprendizagem 
dependente do conhecimento do instrutor) e outra concepgao mais abrangente 
(centrada no por que fazer, conciliadora de expectativas pessoais profissionais e 
aprendizagem dependente de diversas fontes). Os itens no questionario nao 
estavam nesta ordem, mas misturados, de maneira a nao demonstrar que fizessem 
parto de concepgoes diferentes de treinamento.

Cabe, entao, recuperar o quadro 3, no capitulo II deste estudo, quando 
se procurou identificar alguns aspectos relacionados ao “T&D” centrado na tarefa ou 
"T&D” centrado nos resultados. Vale a ressalva de que este ultimo incorpora o 
primeiro, dando ao “saber executar uma tarefa” uma conotagao complementar 
dentro do processo de treinamento, em vez de principle norteador das agoes de 
“T&D”.

Enquanto no “T&D” centrado na tarefa ha enfase no como fazer, no 
controle rigido dos processes e na monitorizagao das atividades, a outra dnfase 
pressupoe a inter-relagao com demais atividades da organizagao, na qual o 
trabalhador reconhece a sua contribuigao para o produto/servigo final e nao se torna 
urn ser passive no processo de planejamento das atividades, influindo na 
elaboragao e execugao dos pianos.
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O foco do treinamento em controls de rotinas e procedimentos esta 
associado a uma tarefa especifica e claramente definida, na qual prepondera o 
papel do instrutor no processo de aprendizado, formando o que este trabalho 
convencionou chamar de v/sao restrita do treinamento. A concepgao de “T&D”, por 
outro lado, concilia expectativas pessoais e organizacionais. Nela o foco se 
encontra nos resultados das agoes de “T&D”, em vez de enfocar o ato de treinar em 
si. Requer, portanto, acesso a diversas fontes de aprendizagem, em razao de nao 
ocorrer somente em sala de aula, mas se realizar tambem na situagao de trabalho.

Enquanto a avaliagao media dos respondentes sobre os itens relatives 
a visao restrita de "T&D” alcangou 2,67, a avaliagao media da visao abrangente do 
“T&D” atingiu 4,20. A inter-relagao entre os quesitos aponta para a tendencia em 
considerar cada grupo de questoes separadamente, distinguindo claramente a 
concepgao restrita da abrangente.

Gr£fico 04 - Expectativas sobre o Treinamento 
(questoes 13 a 18)
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ITENS Media Mediana Moda

1,196 311% 2,76 311%39%17% 22%

0,9802,80 37% 312%7% 33% 41%

0,912 22,46 22%9%13% 41% 35%

0,71832% 4,13 4 448%0% 0% 20%

0,8544,07 4 537%35%0% 2% 26%

0,829 54,39 530% 57%0% 4% 9%

em

j

Disc
Totalmente

Disc
Muito

Disc/Conc
Pouco

Desv.
Padrao

TABELA 22 - Itens relatives a visao restrita e a visao abrangente das agdes de 
“T&D”

Esta concepgao de treinamento nao implica uma mera adaptagao de 
politicas de “T&D” em face da complexidade da gestao organizacional moderna, 
nem uma intensificagao do desenvolvimento de capacitagoes. Pelo fato de as agoes 
de “T&D” estarem relacionadas a organizagao do trabalho, significa romper com a 
formagao baseada em conhecimentos e habilidades fragmentadas, adaptada a 
perspectiva de trabalho taylorista. Em lugar desta concepgao surge outra, 
emergente, centrada na adogao de urn modelo de competencias no qual ha um 
envolvimento maior com as estrategias da empresa.

Um dado que reforga ainda mais essa diferenga de percepgao: a media 
de concordancia (concordo muito e concordo totalmente) nos itens relacionados a 
visao restrita de “T&D” (tres primeiros da tabela) alcangou 18%; esse numero salta, 
de forma brutal, para 80% quando se refere aos itens relatives a visao abrangente 
(tres ultimos). Enquanto a avaliagao dos itens relatives a agoes de “T&D” dentro de 
uma “visao restrita” tende a patamares proximos as faixas de discordancia, a 
avaliagao dos aspectos referentes a “visao ampliada” sobe para os niveis de 
concordancia, o que representa uma clara opgao do grupo de gestores da amostra 
pelo que consideram a situagao desejada para as agoes de “T&D” no Banco do 
Brasil.

centrar-se no 
“como fazer” 

relacionado ao 
cargo 

centrado no 
instrutor
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"por que fazer” 

conciliando
expectativas 
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Fleury e Fleury (1995:48) a esse respeito salientam que 
organizagoes que incentivam o desenvolvimento de capacitagoes, deve ser 
contemplado:
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Com este enfoque, a qualificagao age no sentido de lidar com 

situagoes imprevistas, buscando solugoes baseadas nos objetivos estratdgicos da 

organizagao. Por isso, vai alem dos limites da atividade profissional e mostra-se 

permanente em virtude de nao se associar a uma tarefa especifica, mas agregar 

habilidades que acompanham o profissional aonde ele estiver.

Dai o desenvolvimento de competencias nao obedecer a regras 

previamente definidas. Por exemplo, saber pensar de forma sistemica nao deve ser 

considerado urn privilegio da cupula, mas uma habilidade que permeia as diversas 

instancias da organizagao, fazendo com que todos saibam reconhecer a 

contribuigao de suas agoes para o negocio da organizagao. Nao sendo exclusiva de 

urn cargo, acompanha o funcionario, qualquer que seja sua alocagao na estrutura 

organizacional, ou mesmo em sua trajetoria pessoal em outra empresa. De nada 

adianta somar conhecimentos se nao se sabe utiliza-los, com criatividade e em 

situagoes novas.

Um conteudo dinamico a competencia profissional, ou seja, permitir que os 
trabalhadores invistam em projetos de melhoria permanente, de tai modo 
que eles pensem seu know-how nao como um estoque de conhecimentos a 
ser preservado, mas como uma competencia-agao, ao mesmo tempo 
pessoal e engajada num projeto coletivo. (grifos nossos)

A ampliagao de competencias incorpora a perspectiva da formagao 

tecnica, relacionada ao aumento de destrezas manuais ou de habilidades 

especificas, e da formagao pessoal, relacionada ao desenvolvimento de atributos do 

comportamento. Nao so as incorpora, mas tambem alarga o conceito de 

qualificagao, buscando sintoniza-la aos padroes de integragao e flexibilidade 

organizacional para lidar com as transformagoes ambientais.

Com base em tais conceitos, foi proposto aos gestores do Banco do 

Brasil, incluidos na amostra deste estudo, escolherem qual natureza de formagao 

(tecnica, pessoal ou de competencias) seria mais importante para o 

desenvolvimento da organizagao no ambiente atual, sendo a formagao de 

competencia diferenciada das demais por contemplar a adaptagao a novos 

condicionantes do ambiente. Os resultados das medias sobre cada item encontram- 

se a seguir:
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Esta percepgao fica mais evidente se forem observadas as medias 
alcangadas pelas escolhas pela formagao tecnica (1,70) e formagao pessoal (1,80),

Grdfico 05 -Tipo de Formagao A propria da para o 
Treinamento (questdes27 a 29)
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Levando-se em conta que o valor maximo das respostas e “3”, 
somente alcangado se todos os 46 respondentes optassem por este numero em 
alguma das alternativas fornecidas, o fato de escolhas recorrentes na formagao de 
competencias alcangar a media de 2,5 revela a tendencia de os profissionais da 
amostra buscarem nas politicas e agoes de “T&D” uma associagao mais proxima 
entre o desenvolvimento de habilidades (dominio de situagoes imprevistas, 
conhecimento/insergao no processo de definigao estrategica, atuagao em parceria 
com outras fungoes internas, desenvolvimento de capacitagoes de cunho 
permanente) e o contexto de atuagao das organizagoes.

Somente 13% das pessoas da amostra colocaram a enfase da 
“formagao de competencia” como a menos importante. Para 63% dos entrevistados, 
a formagao de competencias e mais apropriada para o treinamento, enquanto para 
22% e a formagao pessoal. Outros 15% acreditam ser a formagao tecnica. Uma 
diferenga significativa, notadamente entre a formagao de competencias e as demais.
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3 
4

Menos Importante 
Intermediaria 
Mais importante 
Total

Menos Importante 
Intermediaria 
Mais Importante 
Total

TABELA 23 - Cruzamento entre unidade versus grau de importancia dada a enfase 
do treinamento voltado para a formagao de competencias

Total 
6

11 
28 
45

CESEC 
1

Total
6

11
28
45

TABELA 24 - Cruzamento entre aloca<?ao atual do funcionario versus grau de 
importancia dada a enfase do treinamento voltado para a forma^ao de 
competencias

__________________________ Capital
4 
5

20
29

Agenda
4
9

16
29

Interior
2
6
8
16

Diregao Geral
1
2
9

12

Estes resultados podem refletir o contexto especifico dos funcionarios 
localizados nas capitals, tanto no que tange a Direpao Geral quanto as agendas, 
que enfrentam urn ambiente de alta concorrencia com demais instituipoes 
financeiras competitivas, em prapas como Sao Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo.

As tabelas 23 e 24 mostram que, embora a maioria dos respondentes 
alocados em agenda (55%) e provenientes do interior (50%) tenha assinalado que 
a enfase na “formagao de competencias” deve ser a mais importante para o 
treinamento, estes resultados sao inferiores a percep^o dos respondentes 
alocados em centres de processamento de dados (75%), nas unidades da Dire^ao 
Geral (75%) e residentes de capitals (69%).

o que serve como indicador que ambas, na visao dos gestores, tern menor 
importancia se abordadas isoladamente, em vez de incorporadas a formaQao de 
competencias.

Pode-se inferir, tambem, que em algumas situates em unidades 
localizadas no interior, no qual o papel da unidade, segundo o gestor, pode se 
relacionar somente a “aplicagao”, “captagao”, “vendas”, ou seja, dentro de uma 
visao restrita (Tabela 2) das estrategias de negocio do Banco, pode interessar o 
conhecimento “tecnico”, que e mais imediato e pragmatico para se resolver um 
problema especifico.
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Conclusao

A ausencia de maior clareza (e consenso) quanto ao direcionamento 

da Empresa pode restringir a competitividade da organizagao, a medida que os 

funcionarios encontram dificuldade em perceber a integragao das diretrizes 

colocadas em praticas com os objetivos estrategicos.

Alguns aspectos se destacam nos resultados da pesquisa. O negocio 

principal do Banco e abordado de forma diversa entre os entrevistados. O dilema 

entre ser urn banco oficial (com fungoes de fomento) ou um banco comercial (no 

sentido de atuar de forma semelhante a um banco privado) persiste na trajetoria da 

Empresa e no imaginario de seus gestores. Mantem-se apesar do congelamento da 

conta de movimento, incidente critico ocorrido ha mais de dez anos, que significou a 

efetiva transferencia de atribuigoes de autoridade monetaria para o Banco Central.

Assim, ha indicios que tendem a comprovar a suposigao de que as 

escolhas da formagao tecnica e pessoal, como mais apropriada para o treinamento 

interne da Empresa, por uma parcela dos gestores de agenda e do interior, e 

decorrente de sua visao do papel desempenhado pela unidade para realizagao do 

negocio (“so vende”, “so aplica”, “so capta” etc.). Estas analises, entretanto, nao 

invalidam a forte tendencia do grupo como um todo em valorizar a orientagao do 

treinamento para a formagao de competencias, sinalizando uma orientagao para as 

politicas de “T&D” do Banco do Brasil.

Para os funcionarios de agenda de capital, somente 31% estao 

incluidos dentro do que se convencionou neste question^rio chamar de “visao 

restrita”; enquanto funcionarios de agenda de interior, o numero chega a 54% de 

“visao restrita”.

A explicagao para isso talvez se encontre na relagao entre o numero 

de funcionarios de agendas do interior (13) e de capital (16) participantes da 

amostra versus a visao do papel desempenhado pela unidade para realizagao do 

negocio do Banco, no que tange a terem uma “visao restrita” ou uma “visao 

ampliada”.
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Outro ponto de convergencia na opiniao dos entrevistados e de que os 

processes de trabalho participativos, que estimulem a adogao de iniciativas criativas 

e de agoes proativas com assungao de novas responsabilidades, necessitam ser 

melhor explorados na avaliagao de desempenho da unidade. Esta avaliagao poderia 

valorizar tais praticas que, em vista das caracteristicas complexas do ambiente 

bancario, sao estimuladas em diversas instituigoes. Uma das conclusoes de recente 

estudo comparative sobre modernidade bancaria caminha nesta diregao. Considera 

haver:

Isto pode ser uma das razoes para explicar o restrito conhecimento 

deste segmento da Organizagao, sobre os aspectos-chave relacionados as 

estrategias organizacionais, como linhas de produtos e nichos de mercado. Se os 

funcionarios nao percebem com nitidez os beneficios e as vantagens dos produtos e 

servigos oferecidos pela Empresa no mercado, como saber diferencia-los dos 

apresentados pela concorrencia? E, assim, como poderao orientar a clientela para 

que esta reconhega uma diferenciagao do Banco do Brasil frente a concorrencia? 

Tais itens, basicos para formulagao e compreensao da arquitetura estrategica da 

organizagao, sao, efetivamente, pouco conhecidos pelos gestores, ou nao estavam 

suficientemente internalizados na memoria dos participantes da amostra, para 

constarem de suas respostas nos questionarios.

Uma estreita associagao entre modernidade e competitividade, e essa e uma 
das vantagens da empresa modema: ser mais competitive na medida em 
que ao coIocar o sujeito como o centra, valoriza-lo, resgata o ser humano.

A organizagao do trabalho no Banco, segundo percepgao dos 

gestores, e identificada, predominantemente, como de pequena autonomia para 

promogao de inovagoes, principalmente pelos funcionarios alocados em agenda. 
Foram detectados problemas no intercambio de informagoes entre unidades e 

Diregao Geral, tanto por funcionarios alocados em unidades da capital quanto do 

interior, o que e negative para o cumprimento de metas especificas. Estas situagoes 

nao favorecem um melhor aproveitamento das potencialidades de cada gestor no 

desenvolvimento dos negocios nas unidades, e desperdiga conhecimento, 

experiencia e energia, que poderiam ser aproveitados na formulagao das 

estrategias.



168

Tais competencias visam, a partir da preparagao do empregado para 

agir em situagbes de variagao da demanda e dos condicionantes do ambiente, 

manter ou tornar a organizagao competitiva em contextos de mudanga acelerada. O

• disseminagao das agdes de treinamento por diversas fontes (grupo, experiencias 

pessoais, por exemplo), sem se prenderem a sala de aula ou, exclusivamente, ao 

conhecimento do instrutor.

• compreensao das relagoes entre as agdes de treinamento e os resultados que se 

pretende alcangar e;

A contribuigao atual do treinamento para o desenvolvimento da 

organizagao (Grafico 3) foi considerada na opiniao dos gestores como negativa ou 

insignificante, no que tange a disseminagao das estrategias organizacionais e ao 

fornecimento de solugoes especificas para os problemas gestdo das diferentes 

unidades. Para seu aperfeigoamento, a concepgao de politicas de "T&D" nao deve 

se limitar a formagao dos funcionarios para urn determinado cargo ou fungao, mas 

ampliar-se de forma a possibilitar:

Quando uma organizagao se preocupa apenas com o aspecto tecnico, o ser 
humano e relegado a segundo piano, desperdigando a sua criatividade, 
importante fatorde vantagem competitiva (grifos nossos). (£boli, 1996:217)

I

O desenvolvimento pessoal e tecnico-operacional passa neste caso a 

ser um meio relevante, porem subordinado a formagao de habilidades permanentes 

e integradas ao direcionamento estrategico da organizagao, definidas neste 

trabalho como formagao de competencias.

A opgao pela politica de “T&D”, baseada na formagao de 

competencias, rompe com o padrao, historicamente adotado, de centralizar 

hierarquica e estruturalmente as agoes de desenvolvimento nas empresas. Elas 

devem ser integradas a mudangas na organizagao do trabalho e na gestao dos 

recursos humanos, inseridas num process© de transformagao organizacional.

A contribuigao da area de “T&D” neste processo se daria com a 

superagao do antigo legado de arrogar-se a responsabilidade e o monopolio do 

saber na organizagao, em prol de agoes facilitadores do processo de transmissao 

do conhecimento interno e da disseminagao dos objetivos estrategicos.
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papel de “T&D”, nesta perspectiva, transcends ao de mere instrumento de 
disseminapao de agoes para o de parceiro na concepgao estrategica, o que significa 
toma-lo estrategico para a Organizagao.

3
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CONSIDERAQOES FINAIS

A configuragao atual das estrategias organizacionais e das politicas e 

agoes de “T&D” incorpora a participagao dos colaboradores intemos nas diversas 

fases do process© (formulagao, execugao e avaliagao). Afinal, hoje, a experiencia e 

o conhecimento dos colaboradores tornou-se um fator decisive para adaptagao da 

empresa as pressoes do meio e aos condicionantes da competitividade empresarial.

• Sobre a configuragao atual das estrategias organizacionais e das politicas e 

agoes de "T&D”

Neste sentido, realiza-se uma sintese das principals consideragoes 

verificadas neste trabalho.

Este estudo mostrou que as politicas e agoes de “T&D" podem ir alem 

da subordinagao as estrategias organizacionais, quando se estabelece uma 

integragao na qual o “T&D” age como interlocutor entre as areas de negocios e as 

estrategias organizacionais, definindo, em conjunto com elas, as competencias 

profissionais requeridas pelo mercado competitive.

Atributos como assungao de novas responsabilidades, utilizagao da 

criatividade para resolugao de problemas, iniciativa e autonomia deixam de ser 

exclusivos da cupula dirigente, para disseminar-se atraves dos mais diversos postos 

de trabalho na empresa. Surge, entao, a oportunidade de as areas de “T&D” 

estabelecerem politicas e agoes para contemplar o saber agir (capacidade de 

intervengao e decisao diante de eventos) na organizagao, que passa a incorporar o 

desenvolvimento de posturas e comportamentos, bem como de aspectos tecnicos e 

operacionais.

Concorre para fortalecer o carater estrategico de “T&D” nas 

organizagoes o surgimento de uma nova ordem econdmica e politica intemacional 

que, aliada a avangos tecnologicos, demanda dos trabalhadores a aprendizagem 

continua, para acompanhar e, eventualmente, antecipar-se as mudangas 

observadas no contexto externo.
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Ficou evidenciado que a empresa Banco do Brasil busca construir um 

novo padrao de competitividade, assumindo ela propria que o modelo de gestao em

Em termos metodologicos haveria passagem da orientagao para tarefa 

em diregao a orientagao para os resultados. Proximo ao resumido por gestores do 

Banco do Brasil participantes da amostra, ambos de agendas, do interior e capital: 

“0 treinamento... deve ser um processo e nao uma atividade com inicio/meio/fim, 

outras tecnicas deveriam ser adotadas”...”Deveriam, entre outras coisas, buscar o 

entrosamento, a nivel de igualdade, entre as castas do Banco e fazer com que estas 

se entendam”.

A introdugao da tecnologia no processo produtivo simultanea a 

mudangas na organizagao do trabalho tornou-se eficaz para o aumento da 

produtividade se acompanhadas de medidas alavancadoras da competitividade 

interna. Neste sentido, o estabelecimento de canais facilitadores do envolvimento 

do funcionario na formulagao das estrategias organizacionais e nas politicas e 

agoes de “T&D” agrega visao critica, firma novos compromissos e define as 

competencias necessarias para o alcance de novos padroes de desempenho 

estabelecidos no direcionamento estrategico.

O desenvolvimento das pessoas para atuagao em ambiente 

competitive requer uma parceria das agoes de “T&D” com as areas de negocio, que 

pode ser aferida pelo oferecimento de servigos especificos a elas, em vez de 

servigos fornecidos de maneira padronizada e independente das efetivas 

necessidades de cada area.

• Sobre o mapeamento da integragdo entre estratdgias organizacionais e 

politicas de “T&D” no Banco do Brasil

Estas opinioes solicitam uma politica de “T&D” que ultrapasse as 

fronteiras do cargo, do controle de retinas e procedimentos e do processo 

centralizado no conhecimento alheio (professor, instrutor etc.). Escapa, portanto, do 

binomio sala de aula/instrutor, alcangando as experiencias e conhecimentos ja 

existentes para o desenvolvimento de habilidades permanentes, aliadas as 

demandas do ambiente.
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De fato, a “experiencia do setor financeiro privado” do Banco data de 

pouco tempo atras. A plenitude do exercicio das atividade financeiras na Empresa 

ocorreu somente apos o congelamento da conta de movimento, em 1986, coroando 

o processo de perda das atribuigoes de autoridade monetaria, iniciado ha mais vinte 

anos, com a Reforma Bancaria de 1964.

Somente no final dos anos 80, quando a Empresa passa se defrontar 

com a necessidade do- aprimorar a gestao organizacional e financeira, com as 

recem-criadas subsidiarias, optou-se por implantar as linhas da administragao 

estrategica na Empresa.

vigor nao permite dar conta dos desafios impostos pelo contexto do ambiente de 

negocios em que se encontra inserido. O proprio Presidente apregoa a enfase atual 

em aliar conceitos de seguranga e solidez ao conhecimento tecnico e a experiencia 

do setor financeiro privado (Folha de S. Paulo, 5/7/95: p. 1-3).

• atender aos anseios de maior conhecimento, perante novas rotinas e manuais 

padronizados do trabalho bancario nas agendas, bem como da maior 

complexidade da gestao bancaria, que passava a assumir uma serie de novas 

atribuigoes no cenario economic© e financeiro (arrecadador de tributes publicos, 

prestador de servigos diversos etc.);

As estrategias organizacionais retratam o processo de aproximagao da 

Empresa do espago competitive no setor financeiro. De ini'eio, com o surgimento dos 

primeiros instrumentos de planejamento de longo prazo, em meados dos anos 70, 

ainda rudimentares, voltados para urn maior disciplinamento da utilizagao dos 

recursos pelo Banco do Brasil e Banco Central. Alguns anos depois, com a 

expansao da rede de agendas e, portanto, da necessidade de maior ordenamento 

na distribuigao dos recursos para aplicagao, cogitou-se a implantagao do 

planejamento estrategico.

Por seu lado, a formapao permanente passou a orientar a politica de 

“T&D” do Banco do Brasil desde o final dos anos 70, o que, a par da ampliagao da 

grade curricular, significava descentralizar operacionalmente o treinamento, 

basicamente para:
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• sistematizar os canais de acesso ao saber banc^rio agora concentrados na 
diregao geral dos bancos, na forma e nos conteudos adequados para as 
unidades que operam suas atividades-fins.

Com a entrada das subsidiarias e a atuagSo no mercado nSo- 
monetario, o treinamento no Banco do Brasil, ao mesmo tempo em que se tornou 
mais especifico, procurou observar uma maior integrate entre os diversos 
conteudos abordados e, da mesma forma como os demais bancos, especializar o 
funcionario numa determinada carreira tecnica (financeira, de credito, internacional 
etc.).

Os modelos de estrategia organizacional e de politicas de “T&D” 
sofreram mais influencia dos condicionantes externos (Reforma Bancaria, negocios 
em nome do Governo Federal, congelamento da conta de movimento), do que dos 
condicionantes internes (mudanga no modelo de gestao, aperfeigoamento da 
comunicagao, reestruturagao organizacional etc.). Deste fato, surgiu uma 
contradigao estrutural que caracterizou o processo de mudanga na organizagao. Se, 
por urn lado, ocorreram exaustivas iniciativas de reestruturagoes organizacionais no 
periodo pesquisado; por outro, elas representaram minimas implicagoes na 
mudanga efetiva dos modelos de estrategia organizacional e das politicas de “T&D”.

As inumeras tentativas de reorganizagao interna mudavam pouco, ou 
quase nada, a configuragao de tais modelos, pois nao se articulavam ao 
desenvolvimento de novos padroes de competitividade interna, como a gestao 
integrada das fungoes de recursos humanos. Restava entao reagir as pressoes 
externas, desperdigando-se urn momento importante de gerar urn processo 
consistente de mudanga, com maior grau de interagao e envolvimento com os 
funcionarios.

Talvez por isso a integragao existente entre as estrategias 
organizacionais e as politicas de “T&D” nao tenha se mostrado adequada para o 
equacionamento do dilema kafkiano da Empresa: aumentar a rentabilidade e manter 
fungoes de natureza publica. Este dilema persiste conforme detectado no 
levantamento de opinioes dos gestores do Banco e tende a acarretar efeitos 
prejudiciais para o posicionamento competitive da organizagao, dificultando a
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desenvolvimento frente objetivosdeagoesde aos

No Banco do Brasil, a efetiva abertura em diregao a um maior espago 
de participagao dos gestores na formulagao das estrategias organizacionais ocorreu 
somente no final da decada de 80. Porem, sem ainda romper o padrao de 
vinculagao entre “T&D” e estrategias, ambos os modelos orientados por respostas, 
de carater reativo, as pressdes do ambiente externo.

Quanto mais turbulento e imprevisivel foi se tornando o ambiente no 
setor financeiro, mais a formulagao das estrategias voltadas para os negocios 
passaram a enfatizar o papel dos gestores: para elaborar objetivos e metas, para 
assumir decisoes, para promover o desenvolvimento organizacional e ate para 
responsabilizar-se pelo desenvolvimento comportamental de suas equipes.

Como assinala Fischer (1992:12), o sucesso de qualquer processo de 
mudanga depende do desenvolvimento da competitividade interna da organizagao. 
Nesse sentido, principalmente para o agrupamento de gestores, a integragao entre 
estrategias organizacionais e as politicas de “T&D” encontra-se associada a novas 
exigencias no perfil do bancario.

• Sobre o nexo existente entre agdes intemas e transformagOes no contexto 
externo

selegao adequada 
organizacionais.

Cargos de diregao e gerencia, que em 1986 representavam 5,6% na 
cidade de Sao Paulo, em 1996 saltaram para 11%18. Em sentido contrario, observa- 
se retragao na quantidade de postos relatives a chefia intermediaria (controle), que 
em 1986 representavam 17,6% e hoje 13,7%. A redugao de escriturarios e 
auxiliares foi ainda mais profunda, enxugando-se ate hoje 45% dos postos de 1986, 
a maior parte substituida por novas ferramentas tecnologicas.

A especializagao e nivel educacional mais elevado de parcela dos 
profissionais bancarios, dedicados as atividades-fins da organizagSo, n3o deve ser 
desprezada pelas areas de recursos humanos, quando do estabelecimento de 
agoes de integragao com as estrategia organizacional.

18 Dados publicados no jomal O Estado de S. Paulo, edit^o de 22/9/96, cademo B, p. 10. colhidos do Dieese.
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Tai sinergia, entretanto, nao foi detectada nas opinioes dos gestores 
do Banco do Brasil, ja que eles conhecem pouco ou nao se percebem participantes, 
‘diretos ou indiretos, da formulagao das estrategias.

Este quadro dificulta a associagao entre treinamento e performance do 
funcionario, pois se este desconhece o direcionamento estrategico adotado, corre- 
se o risco de participagao em eventos descontextualizados de suas necessidades 
profissionais e das novas tendencias de funcionamento do setor fmanceiro. Aliada a 
padronizagao de agoes, sem levar em conta peculiaridades de cada unidade de 
negocio, essas circunstancias concorrem para restringir a contribuigao das agoes de 
“T&D” para o desenvolvimento da Empresa.

A area de “T&D” do Banco do Brasil e o exemplo tipico de uma era na 
qual a vinculagao aos objetivos da Empresa podia ser medida pela expansao 
interna (numero de centres de treinamento espalhados pelo Pais) e pelo volume de 
recursos alocados nas agoes de treinamento. Se antes, porem, bastava ao “T&D” 
vincular-se as estrategias organizacionais por meio de agoes reativas, buscando 
atender diretrizes de orgaos superiores, hoje, o papel do conhecimento humano no 
processo de trabalho passou a representar urn importante diferencial para a 
competitividade da empresa. Ele deve ser incorporado na integragao entre 
estrategias organizacionais e politicas e agoes de “T&D”, favorecendo uma sinergia 
constante, que possibilita aperfeigoamento continue e envolvimento das pessoas 
com os objetivos da organizagao.

Mesmo quando inexistiam estrategias formalmente instituidas as agdes 
de treinamento estavam submetidas a uma determinada visao do papel do Banco e 
a urn piano especifico de cada epoca, como: disseminar os conhecimentos sobre 
automagao bancaria, fazer reconhecer o novo papel de atuagao da empresa no 
sistema financeiro e atender a especializagao e expansao do credito agricola pelo 
Pais. Deve-se lembrar que o processo de mecanizagao e a agilidade do 
atendimento, ocorreram em virtude de a Empresa necessitar adquirir habilidades 
para captar recursos junto a clientela, apos a Reforma Bancaria.

O esgotamento dos padroes de gestao, fundado no modelo 
taylorista/fordista, sinaliza para uma visao abrangente das politicas de “T&D”,
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• Sobre o carater estrategico das politicas e agdes de “T&D”

0 carater estrategico das agoes de “T&D” nasce do estabelecimento 
de uma relagao de parceria com as areas de linha e staff, compartilhando a

O context© de internacionalizagao de mercados, a redugao dos niveis 
verticals e do tamanho das estruturas organizacionais e a necessidade de maior 
envolvimento dos cclahoradores frente aos objetivos da empresa levam a um 
desenho diferenciado das agoes de “treinamento e desenvolvimento”, evocando a 
associagao entre valorizagao do conhccimento das pessoas e competitividade.

Dai, muitas vezes, a contribuigao do “T&D” para os resultados da 
empresa ser confundida com atuagao independente das demais fungoes da 
organizagao, gerando maior operacionalizagao e volume de custos, agravando, 
involuntariamente, o carater reativo de suas atividades.

A adogao de uma enfase voltada para os resultados da organizagao na 
administragao de recursos humanos, em geral e de “T&D”, em particular, deve evitar 
a armadilha reducionista de considerar “resultado” como sindnimo de lucro, ganho, 
proveito etc. Corre-se o risco de assumir uma visao denotativa, dando ao termo a 
enfase quantitativa e numerica tipica de procedimentos operacionais.

orientada para agoes relacionadas ao desenvolvimento de habilidades permanentes 
dos colaboradores internes.

A atuagao com as areas de negocios significa, ao mesmo tempo 
despir-se dos limites da fungao tecnica, para alcangar a gestao das competencias 
internas da empresa. Em outras palavras, aos profissionais de “T&D” caberia a 
tarefa de servir como interlocutores validos no equacionamento das demandas 
especificas das areas de negocio da organizagao com o direcionamento estrategico 
da empresa, agindo como “catalisadores" do conhecimento intemo da Empresa.

Conceber a integragao entre estrategias organizacionais e agoes de 
“T&D” como um procedimento quase burocratico, que ocorre uma vez por ano para 
a definigao de matrizes de relacionamento entre objetivos gerais e diretrizes 
especificas, nao e suficiente para atender as tendencias, nao so do mercado de 
trabalho, mas tambem da sobrevivencia e expansao das empresas no mercado.
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definigao e operacionalizagao das agoes de treinamento (planejamento, execugao e 
avaliagao das agoes de “T&D").

A linha de pesquisa aqui adotada nao permite esgotar o estudo de 
tema complexo e relevante para as organizagdes neste final de seculo. Procura 
oferecer a alternativa da analise contextualista para o trato da integragao entre o 
“T&D” e as estrategias organizacionais.

A democratizagao do saber bancario dentro desta dtica nao se resume 
a disseminar o conhecimento a todos os niveis da organizagao, mas favorece o 
fluxo do conhecimento no sentido vertical (de cima para baixo, de baixo para cima) e 
horizontal.

A historia, o porte e as peculiaridades da natureza estatal do objeto de 
estudo, obviamente, nao autorizam generalizar os resultados para outras 
instituigdes financeiras publicas ou privadas. Exatamente nesta linha e possivel dar- 
se continuidade ao trabalho. Adaptar e aperfeigoar os instrumentos e analises aqui 
demonstrados em outras instancias do setor financeiro, introduzindo, tambem, o 
estudo de outras fungoes de recursos humanos, pode reforgar estas consideragoes 
e contribuir para o aperfeigoamento da gestao e do desenvolvimento das pessoas 
nas organizagdes.
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ANEXO 1 - Formulario de Levantamento de Dados
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01. Como voce define o negocio principal do Banco do BrasiL

02. Que papel desempenha sua unidade para realizayao desse negocio?

PESQUISA SOBRE INTEGRAQAO ENTRE ESTRA TEGIAS 
ORGANIZACIONAIS E AQOES DE “TREINAMENTO E 

DESENVOL VIMENTO”

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 
FACULDADE DE ADMINISTRA£AO, ECONOMIA E 

CONTABILIDADE 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA^AO 

PROGRAMA DE POS-GRADUACAO

• Esta pesquisa subsidia um estudo academico sobre a integrayao entre as estrategias 
organizacionais e as aydes de “treinamento e desenvolvimento” no Banco do Brasil. 
Nao existe resposta certa on errada, apenas aqueia que melhor represente a sua 
percepyao sobre o assunto.

• As questdes se referem a situayao atual, exceto as questoes 13 a 18 que sao relativas a 
situayoes desejadas.

• Leia com atenyao cada item. Se tiver alguma duvida, chame o pesquisador.
• Em caso de necessitar maior espayo para resposta, utilize o verso do questionario.
• Os dados sao confidenciais. Nao ha necessidade, portanto, de identificayao.
• Muito obrigado pela colaborayao.
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i

I
I

05. Analise o seguinte comentario: “Diversas empresas procuram criar condi$oes para que os 
processes intemos sejam flexiveis, ou seja, para que haja uma rapida adapta^ao de um 
process© para outro sem deteriorapao significativa do sistema”.
Para que isso ocorra, voce acredita que, na sua unidade, as a?6es de planejar e executar devam 
concentrar-se na mesma pessoa ou em funcionarios diferentes? Comente sua resposta.

04. Qual sua percep^ao sobre o nivel de integra^ao das informa^oes entre sua unidade com a 
Direpao Geral para cumprimento das metas que lhe sao estabelecidas?

03. Comente o seu grau de autonomia para promover inova?oes no processo de trabalho de 
sua unidade (centralizar/descentralizar atividades, terceirizar etc.).
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• A escala a seguir se refere aos itens de numero 06 a 09.

1 5 6432

06. Na avaliapao de desempenho de sua unidade por instancia superior a sua, acredita que

sejam consideradas decisoes que voce tomou baseadas em PROCESSOS
PARTICIPATIVOS [ ]

08. Na avalia<?ao de desempenho de sua unidade por instancia superior a sua, acredita que seja

considerado o fato de voce ASSUMIR NOVAS RESPONSABILIDADES [ ]

• Avalie seu grau de conhecimento dos seguintes aspectos, observando a escala abaixo:

10. As linhas de produtos com os quais o Banco do Brasil se diferencia da concorrencia. [ ]

11. Os nichos de mercado com os quais a Empresa se diferencia da concorrencia. [ ]

12. Estrutura organizational pretendida em face da missao da organiza^ao. [ ]

07. Na avaliaipao de desempenho de sua unidade por instancia superior a sua, acredita que 
sejam consideradas decisoes que voce tomou baseadas em INICIATTVAS CRIATTVAS [ ]

09. Na avalia^ao de desempenho de sua unidade por instancia superior a sua, acredita que 
sejam consideradas decisoes que voce tomou com VISAO PROATIVA [ ]

DISCORDO 
TOTALMENTE

DISCORDO 
MUITO

DISCORDO 
POUCO

CONCORDO 
POUCO

CONCORDO 
MUITO

CONCORDO 
TOTALMENTE

5 
MUITO ALTO

______ 1_______
MUITO BAIXO

2 
BAIXO

3 
REGULAR

4 
ALTO
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543

16. O treinamento deve conciliar expectativas pessoais e organizacionais. [ ]

15.0 treinamento deve voltar-se preponderantemente para o que se encontra descrito no meu 
cargo atual. [ ]

17. O melhor treinamento e aquele em que a minha aprendizagem depende do conhecimento 
do instrutor. [ ]

13.0 treinamento deve centrar-se no como fazer (controle de rotinas e procedimentos, por 
exemplo). [ ]

14. O treinamento deve centrar-se no por que fazer (estabelecimento de relates com os 
resultados que se pretende alcan<?ar). [ ]

DISCORDO 
POUCO

CONCORDO 
POUCO

CONCORDO 
MUITO

18. O melhor treinamento e aquele em que a minha aprendizagem depende de diversas fontes 
(grupo, experiencias pessoais, situa?6es de trabalho). [ ]

DISCORDO 
MUITO

2

CONCORDO 
TOTALMENTE

6

DISCORDO 
TOTALMENTE

i

• As questoes de numero 13 a 18 referem-se a sua opiniao sobre uma situacSo desejada de 
a<?6es de treinamento.
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Brasil.

27. Voltadas para a forma<?ao tecnica,

DISCORDO 
TOTALMENTE

DISCORDO 
MUITO

DISCORDO 
POUCO

CONCORDO
POUCO

a
tarefas) a

CONCORDO 
MUITO

CONCORDO 
TOTALMENTE

19. contribui com os
processes de fixa<?ao das 
estrategias organizacionais
20. contribui com o 
fomecimento de servi?os 
para as especificidades das 
unidades da Empresa
21. auxilia no 
desenvolvimento de a?6es de
autodesenvolvimento
22. contribui com a formaijao 
de lideramjas intemas
23. contextualiza os eventos 
a realidade das pessoas
24. abre espa<?o para o 
exercicio da criatividade das
pessoas
25. permite aos participantes 
dos eventos terem alguma 
influencia na definipao de 
objetivos e metodologias
26. estimula a auto-avalia<?ao 
sobre os resultados obtidos 
apos a realiza^ao das 
atividades

• Nos itens 19 a 26, voce deve avaliar as caracteristicas atuais do treinamento no Bancp._do

• Classifique em ordem crescente de importancia a enfase que voce considera mais apropriada 
para o treinamento (numero “1” para a menos importante, o numero “2” para a 

intermediaria e o numero “3” para a mais importante).

27. Voltadas para a formafao tecnica, ou seja, capacita^ao relacionada ao aumento
de destrezas manuais ou de habilidades especificas.___________________________________
28. Voltadas para a forma^ao pessoal, ou seja, capacita^ao relacionada ao
conhecimento de tra<?os de comportamento do funcionario (personalidade e carater, 
por exemplo),______________ '________ _______________________________
29. Voltadas para a forma<?ao de competencias, ou seja, capacita?ao relacionada 
processes de adapta<?ao da organizaejao (produtos, fun?des e 
condicionantes do meio ambiente.
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30. Tempo de Banco: [ ]ATE 10ANOS [ ]DE 11 a 20 ANOS [ ]DE21a30ANOS 
[ ]MAIS DE 30 ANOS

31. Cargo:________________________________ __ ___________________

32. Unidade: [ ] AGENCIA [ ] CESEC [ ] DIRE£AO GERAL
33. Localiza<?ao atual: [ ] CAPITAL [ ] INTERIOR

34. Este espa?o e reservado para comentarios adicionais, que considere importante, com 
rela?ao as questoes anteriores deste questionario.
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i

ANEXO 2 - Sintese dos Comentarios Inseridos nos
Formularios de Pesquisa dos Gestores do BB
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* Os numeros entre parenteses se referem a quantidade de manifestagoes sobre o assunto.

1. DEFINIQAO DO NEGOCIO PRINCIPAL DO BANCO DO BRASIL

enfase no banco comercial (24) enfase no banco oficial (5)

setorao

superiores

micro

de

dofins

SINTESE DAS MANIFESTACOES FORMULADAS PELOS GESTORES 
NO QUESTIONARIO DE PESQUISA

2. PAPEL DESEMPENHADO PELA UNIDADE PARA REALIZAQAO DESSE 
NEGOCIO

_____ outras (6)_____
• grande leque de 

atividades (2)
• papel desvirtuado

(1)
• planejamento 

tacito (1)
• conscientizagao 

da equipe (1)
• sem manifestagao

(1)
servigos e 

aprimorando

misto de banco comercial e
________ oficial (17)________
• intermediagao financeira e 

banco de fomento, visando 
desenvolvimento em 
atividades economicas (9)

• agente do desenvolvimento 
nacional voltado para a 
satisfagao dos clientes e 
acionistas e lucratividade (6)

• lucratividade com
cumprimento de papel social 
(D

• credito, venda de varejo, 
sem descaracterizar a 
fungao de fomentador do 
desenvolvimento (1)

• fomento (2)
• financiar o desenvolvimento 

do Pais (1)
• ser agente

• Intermediagao financeira e 
prestagao de servigos (18)

• lucratividade no mercado (3)
• venda de produtos de 

seguridade (1)
• recuperagao de credito e 

venda produtos (1)

_________visao ampliada (17)_________
• lucratividade com eliminagao de 

deficits e aproximagao com clientela 
(4)

• emprestimos e financiamento 
atendendo as expectativas das partes 
(4)

• prospecgao de novos negocios (3)
•» contribuigao para o crescimento das 

empresas (2)
• alavancar os negocios da Empresa (1)
• criagao de servigos e produtos 

diferenciados, aprimorando os ja 
existentes (1)

• profissionalizagao em cenario 
poucas oportunidades (1)

• voltada as atividades 
conglomerado (1)

______visao restrita (23)______
• suporte a outras areas (7)
• captagao de recursos (4)
• venda de produtos 

bancarios (3)
• aplicagao de recursos (2)
• aprimorar o atendimento (1)
• cumprimento de

determinagoes 
(1)

• intermediagao de produtos a 
pessoas fisicas e 
empresas (1)

• comercio exterior (1)
• recuperagao do credito (1)
• acompanhamento (1)
• intermediagao financeira, 

venda de produtos e 
prestagao de servigos (1)

financeira e 
executor de politicas do 
Govemo (1) 

• financiamento 
primario (1)
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3. GRAU DE AUTONOMIA PARA PROMOVER INOVAQOES

agoes denas

para

visao negativa (26)

para

4. INTEGRAQAO ENTRE UNIDADE E DIREQAO GERAL PARA CUMPRIMENTO 
DE METAS

o 
de

de
e

se 
de

recursos 
e 

segundo 
mais

aos 
das

visao positiva
(07)

• ha integragao 
ou integragao 
e boa (6)

• apoio 
servigos 
dependencias

ambas (mescla de positiva e negativa) 
________________ (12)________________  
• ha mecanismos de aprimoramento 

de integragao entre Diregao Geral e 
unidades (7) 

das 
representou 
com 
a

• criagao
Regionais
proximidade
melhorando
informagoes (1)

• positiva quando se negocia o 
estabelecimento de metas e 
negativa quando elas sao impostas 
(D

• tentativa de planejamento conjunto, 
embora no final do processo a 
diregao tenha imposto sua vontade 
(D

• as informagao sao Claras mas e 
necessario maior participagao no 
processo de confecgao das metas 
(1)

• ha disponibilidade de algumas areas 
em melhorar a comunicagao (1)

Superintendencias 
maior 

as agendas, 
chegada das

__ ______pequeno (21)________
• limitado a diretrizes e

determinados tipos de 
negocios (12), dificultando 
os negocios (2)

• excesso
regulamentagoes 
limitagoes (2)

• necessidade de submeter a 
diversas instancias (2)

• estimulo a fazer o “arroz 
com feijao" (1)

• somente algadas 
emprestimos (1)

• punigao dos desvios com 
severidade, impedindo 
desenvolvimento 
potencial criativo (1)

• o gigantismo da empresa 
impede uma verdadeira 
inovagao (1)

• restrito a questoes tecnicas 
d)

• metas definidas com desconhecimento da 
realidade local (8)

• metas sao quase sempre impostas (6)
• distanciamento entre unidades e diregao geral 

(3)
• metas definidas por outras instancias (2)
• informagoes estrategias demoram a chegar as 

pontas (1)
• Diregao Geral sem visao integral do Banco, 

somente com perspective cobradora (1)
• a participagao da agenda tern de ser na epoca 

do planejamento do produto e nao da 
implantagao (1)

• minima integragao/certa animosidade (1)
• metas pactuadas com defasagem de 60 dias 

(1)
• difusas, sempre apos os “acordos* existem 

mudangas sem previo conhecimento (1)
• integragao somente e percebida 

cumprimento de normas (1)

______ grande (8)_______
• grande (4)
• grande em relagSo a 

criagao de estrategia 
de langamento de 
produtos (1)

• autonomia tdcnica na
unidade para
recuperagao do 
credito e ampla (1)

• ha possibilidade de 
direcionar 
humanos 
financeiros 
as atividades 
aquecidas (1)

• no que tange a 
organizagao interna 
(1)

_______________medio (16)
• ha aprimoramento 

descentralizagao (6)
• dentro das agendas se busca a 

participagao da equipe na resolugao de 
problemas (2)

• razoavel nas unidades (nivel 
operadonal) mas limitado em nivel 
maior (administrative) (2)

• somente nao se tern algada para 
terceirizar (1)

• terceirizagao prindpalmente relative a 
operagoes inadimplidas (1)

• descentralizagao de atividades 
operacionais (redes polos) (1)

• restrito a modificagoes nas condigoes 
de trabalho na unidade (1)

• sugestoes inovadoras dependem de 
adaptagao normativas, previamente 
submetidas aos gestores para 
autorizagao (1)

• deve ser .estabelecido um contrato de 
gestao com c empresa(1)
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34. INFORMAQdES ADICIONAIS

da empresa e

5. AQOES DE PLANEJAR E EXECUTAR DEVEM CENTRAR-SE NA MESMA 
PESSOA?

_____________funcionarios diferentes (23)____________
• corre-se o risco de haver centralizagao do processo de 

se planejamento e execugao concentrarem-se na 
mesma pessoa (9)

• em funcionarios diferentes (4)
• diferentes pessoas estimula o comprometimento e a 

convivencia entre os funcionarios (2)
• execugao exige pessoa especializada (1)
• planejar exige conhecimento tecnico, executar exige 

treinamento (1)
• deve ser explorado o potencial e as caracteristicas de 

cad a um (1)
• nada impede que uns planejem e outros executem (1)
• o planejamento requer controle e nao pode ser 

realizado por quern executa (1)
• ha uma ideia de que em pessoas diferentes ha uma 

maior integragao (1)
• funcionarios diferentes mas com sinergia (1)
• o planejamento requer auxilio de quem executa (1)

• O treinamento depende da predisposigao do treinando em aprender (1)
• Maior direcionamento dos objetivos do Banco para que haja melhoria da 

qualidade e maior compensagao (material e emocional) do pessoal (1)
• Trarijrurmar o treinamento em processo e nao em algo pontual (inicio/meio/fim), 

com abertura de canais para o autodesenvolvimento (1)
• O treinamento deve procurar aproximar os “conhecimentos” 

integra-los (1)
• Falta de transparencia dos objetivos formulados na Diregao Geral (1)
• Evitar desconsiderar a experiencia e tempo de Banco do funcionario para 

participagao em eventos de treinamento (1)

______ mesmo funcionario (21)______
• o planejamento e a execugao deve 

ser considerada dentro da equipe, 
cabendo a ela fazer interagir entre o 
pessoal as duas fungoes (8)

• mesma pessoa gera engajamento e 
busca dos resultados (4)

• participagao de todos (4)
• todos devem estar capacitados e 

ser responsaveis pelo processo de 
trabalho (3)

• equipes pequenas (1)
• deve haver iniciativas no sentido de 

distribuir responsabilidades, com 
intengiio de desenvolvimento 
profissional, unindo tarefas meio e 
firn (1)
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