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RESUMO 

 

 

Neste trabalho procuramos abordar, dentro do tema qualificação profissional, o papel 

da educação na empresa estatal Banco do Brasil, face às reestruturações do capital, a 

partir da transição da ditadura militar até a atualidade. A educação profissional brasileira 

se organiza paralelamente a do sistema escolar e abrange, além da preparação para o 

mercado de trabalho, a própria formação do trabalhador para o exercício de suas 

funções no ambiente de trabalho. A formação profissional, dentro da educação, engloba 

os processos que permitem ao ser humano adquirir e desenvolver conhecimentos que 

envolvem teorias e técnicas relacionadas à produção de bens e serviços, independente 

desse processo acontecer nas escolas ou nas empresas. Diante das mudanças do 

capital – histórias e caminhos - a partir da abertura econômica e das sucessões 

presidenciais, que determinam as nomeações nos ministérios e estatais, procuramos 

pesquisar qual o papel da educação nessa empresa de economia mista - ora 

procurando cumprir sua função pública, ora pretendendo atender às metas e aos 

anseios privados. 

 

 

Palavra-chave: reestruturação-produtiva, qualificação profissional, neoliberalismo, 

automação. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

 

In this work we try to treat, inside of the subject professional qualification, the role of the 

education in the state-owned company “Banco do Brasil”, face to the reorganizations of 

the capital, from the transistion of the military dictatorship until the present time. The 

professional formation, inside of the education, englobe the processes that allow the 

human being to acquire and to develop knowledge that involve theories and techniques 

related to the production of goods and services, independent of this process to happen 

in the schools or the companies. The Brazilian professional education is organized 

parallel to the school system and encloses, beyond the preparation for the work market, 

the proper formation of the worker for the exercise of its functions in the work 

environment. Facing the changes of the capital, from the economic opening and of the 

presidential successions that determine the nomination in the state and ministries, we 

made a research of the role of the education in this company of mixing economy - 

however taking care of to the public yearnings of citizens (government, customers and 

employees), together with the private necessities of its customers and shareholders. 
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TRANSFORMAÇÕES POLÍTICO SÓCIO-ECONÔMICAS 

 

1.1 Reestruturação Produtiva, Neoliberalismo e Globalização 

 
O intervalo entre a decadência do antigo e a formação e estabelecimento do 
novo constitui um período de transição, que sempre deve ser necessariamente 
marcado pela incerteza, pela confusão, pelo erro e pelo fanatismo selvagem e 
implacável. (John Calhoun) 

Reestruturação produtiva é um termo que engloba o grande processo de 

mudanças ocorridas nas empresas através da introdução de inovações tanto nos 

equipamentos e máquinas, agora automatizados, como organizacionais e de gestão, 

buscando-se alcançar uma organização do trabalho integrada e flexível. 

SALERMO (2002, p.55) afirma que a reestruturação produtiva tem sua lógica 

derivada de um contexto social, político e econômico marcado pelas crises financeiras, 

de mercado (ou de concorrência intercapitalista) e social (conflitos capital-trabalho, 

relativos à organização e controle da produção e do trabalho, e distributivo) que 

emergem nos anos 60, e colocam para as empresas novas necessidades de integração 

(para dar saltos de produtividade, necessários devido tanto ao acirramento da 

concorrência quanto aos entraves sociais colocados às formas tradicionais de 

organização da produção e do trabalho) e de flexibilidade (como forma de fazer frente a 

um ambiente – especialmente a um mercado – pouco previsível e com alta 

instabilidade). Daí surgir o paradigma da empresa integrada e flexível contrapondo-se 

àquele da empresa “taylorista-fordista”. 

A reestruturação produtiva tem sua lógica derivada de um contexto social, 

político e econômico marcado pelas crises financeiras, de mercado (ou de concorrência 

intercapitalista) e social (conflitos capital-trabalho, relativos à organização e controle da 

produção e do trabalho, e distributivo) que emergem nos anos 60/70,e colocam para as 

empresas novas necessidades de integração (para dar saltos de produtividade, 

necessários devido tanto ao acirramento da concorrência quanto aos entraves sociais 

colocados às formas tradicionais de organização da produção e do trabalho) e de 

flexiblidade (como forma de fazer frente a um ambiente – especialmente a um mercado 
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– pouco previsível e com alta instabilidade). Daí surgir o paradigma da empresa 

integrada e flexível, contrapondo-se àquele da empresa “taylorista-fordista”, conforme 

SALERNO (2002, p.55). 

O desenvolvimento da produção no quadro do regime de acumulação 

fordista baseou-se na fabricação em massa de bens padronizados através do uso de 

máquinas especializadas não flexíveis e com recurso a uma massa de trabalhadores 

semiqualificados, de acordo com HIRATA (2002, p. 129). 

Desses trabalhadores se exigia (e se exige, pois o fordismo não se conjuga 

inteiramente no passado) um cumprimento rigoroso das normas operatórias, a 

prescrição das tarefas e a disciplina no seu cumprimento, a não-comunicação 

(isolamento, proibição de diálogos durante o trabalho em linha etc.). 

No início dos anos oitenta, como alternativas ao paradigma fordista, novas 

modalidades de organização e desenvolvimento industrial foram desenvolvidos e 

postumamente conceptualizadas como modelo da “especialização flexível” por 

economistas como M. Piore e Ch. Sabel (1984) nos Estados Unidos e como um “novo 

conceito de produção” por sociólogos como H. Kern e M. Schumann (1984) na 

Alemanha. 

O modelo da especialização flexível representaria o incremento das 

inovações organizacionais e tecnológicas, a descentralização e a abertura ao mercado 

internacional para um novo modelo de produção. Esse modelo de produção exigia um 

novo “conceito de produção” e do trabalhador a exigência de uma massa de 

conhecimentos e atitudes bastante diferentes das qualificações formais requeridas 

pelas organizações do trabalho tipo taylorista, e mais próximas daquelas requeridas 

pelo modelo toyotista. 

ANTUNES (2002, p.36) ao citar Gounet explica que o toyotismo é uma 

resposta à crise do fordismo dos anos 70. Ao invés do trabalho desqualificado, o 

operário torna-se polivalente. Ao invés da linha individualizada, ele se integra em uma 
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equipe e etc. Em síntese, com o toyotismo, parece desaparecer o trabalho repetitivo, 

ultra-simples, desmotivante e embrutecedor e surge a fase do enriquecimento das 

tarefas, da satisfação do consumidor, do controle de qualidade.  

Os estudos sobre os impactos sociais das atuais inovações tecnológicas, 

organizacionais e gerenciais, introduzidas nos processos de trabalho, sobre o perfil da 

força laboral, partem do pressuposto de que o trabalhador linear, segmentado, 

padronizado e repetitivo, característico do padrão tecnológico e fordista, tem sido 

substituído por uma nova modalidade marcada pela integração e pela flexibilidade, 

conforme MACHADO (2002, p. 169). 

Para o capital é de crucial importância o aperfeiçoamento dos meios de 

produção, pois embora estes não sejam capazes de produzir mais-valia, característica 

específica da força de trabalho, constituem condição desta produção, ao incidir sobre o 

aumento da produtividade. Com as novas tecnologias, aumenta a relação entre os 

meios de produção (trabalho pretérito) e número de trabalhadores (trabalho vivo) 

empregados na produção, alterando-se a composição técnica do capital e a relação 

entre capital constante (destinado à compra dos meios de produção) e capital variável 

(destinado à compra da força de trabalho), conforme Machado (2002, p.173). 

Segundo ANTUNES (2002, p.31), sobre as conseqüências das experiências 

da acumulação flexível: 

 [...] o toyotismo ou modelo japonês foi que maior impacto tem causado, tanto 

pela revolução técnica que operou na indústria japonesa, quanto pela 
potencialidade de propagação que alguns dos pontos básicos do toyotismo têm 
demonstrado, expansão que hoje atinge uma escala mundial.As novas 
tecnologias produziram novos efeitos com relação à força de trabalho, surgindo 
novas necessidades e desafios relativos ao aperfeiçoamento profissional. Os 
trabalhadores tiveram que dominar as novas especialidades devido as 
mudanças complexas referentes às atividades. 

Esse movimento, complexo e heterogêneo, ditado pelas inovações 

tecnológicas e organizacionais na qualificação e, ao mesmo tempo, na desqualificação 

da força de trabalho, proporcionou deslocamentos, absorções e substituições em todas 

as áreas. 
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Uma reflexão sobre o papel da qualificação dos trabalhadores para atuação 

no processo da produção e o aproveitamento, por parte do capital, desse potencial 

criador inerente ao trabalho humano, no momento das transformações e mudanças 

tecnológicas, torna-se essencial para discutirmos o sistema de relações sociais sobre o 

modo de se produzir. 

Nessa constante reestruturação do capital - que precisa da urgente 

necessidade de qualificação dos trabalhadores - surgem contradições amplas e 

profundas no que diz respeito às questões sociais (direitos e formação dos 

trabalhadores).  

O trabalhador precisa ter um perfil amplo (flexível para saber lidar com uma 

variedade de funções) e o sistema exige maior responsabilidade e competência para 

lidar com equipamentos de última geração (sensíveis e de alto custo). Em 

compensação, o trabalhador perde gradativamente os direitos adquiridos, sofre com a 

perda da suposta “estabilidade” e assiste o capital gerar lucros e mais lucros mantendo 

o salário do trabalhador “congelado”. 

 

1.2 Reestruturação Produtiva e o Neoliberalismo no Banco do Brasil 

A década de 1980, conforme ANTUNES (2002, p.23) presenciou, nos países 

de capitalismo avançado, profundas transformações no mundo do trabalho, nas suas 

formas de inserção na estrutura produtiva, nas formas de representação sindical e 

política. Foram tão intensas que a classe-que-vive-do-trabalho sofreu a mais aguda 

crise deste século, que atingiu não só a sua materialidade, mas teve profundas 

repercussões na sua subjetividade e, no íntimo inter-relacionamento destes níveis, 

afetou a sua forma de ser. 

Muito embora o Brasil não estivesse entre as nações de capitalismo 

avançado, na década de 1980, passou, assim como toda a América Latina, por 

profundas mudanças políticas, sociais e econômicas.  
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O Banco do Brasil, sendo um banco do governo, não fugiu à regra. Muito 

pelo contrário, foi a instituição bancária que mais sofreu com as transformações e 

mudanças no mundo do trabalho responsáveis por afetar a sua área de atuação, a sua 

cultura como empresa e as relações profissionais e trabalhistas dos seus funcionários. 

O ano de 1986 marcou profundamente o destino do Banco do Brasil como 

instituição e selou o destino de todos os trabalhadores que atuavam no país. A partir de 

1986 é retirada a “conta movimento” do Banco do Brasil e a instituição passaria de 

banco agrícola e de desenvolvimento para banco múltiplo. Com essa modificação 

“estratégica” para se adequar às modificações que estavam ocorrendo no mundo do 

trabalho (automação, inovações tecnológicas e etc), o banco teve que se adaptar ao 

mercado para concorrer com bancos privados e para, através dos resultados obtidos 

(lucros), com os novos negócios de um banco múltiplo, conseguir pagar a sua folha de 

pagamento e as despesas administrativas. A partir daí, foram iniciados os reajustes na 

estrutura do BB que modificou profundamente a forma como o trabalhador bancário 

exercia o seu trabalho e conseqüentemente a relação desse trabalhador com a sua 

educação.  

Em 1988 o banco lançou o programa NMOA (Novo Modelo Organizacional 

das Agências). A estrutura básica de uma agência bancária nessa época possuía 

nomenclaturas advindas da ditadura militar, principalmente, em referência aos modelos 

de estrutura do exército. Como exemplos: PLATA (plataforma, setor de atendimento aos 

clientes), RETAG (retaguarda, setor de suporte) e BATER (bateria de caixas 

executivos) e etc. O Novo Modelo, também conhecido como “Novo Rosto” assinalava 

inicialmente uma mudança estrutural na rede de agências através da reengenharia e 

dos programas de qualidade e já apontava para uma nova estrutura com significativa 

redução do quadro de funcionários.  

Uma agência do BB na década de 1980, localizada no interior do Estado, 

possui um quadro de trinta e sete funcionários. Atualmente essa mesma agência 

funciona com doze funcionários. O “novo modelo” trazia além de um “novo rosto”, 

redução de processos e da redução de quadro de funcionários caracterizados pelas 
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“listas de excedentes”. Tais listas não apresentavam critérios, e se esses critérios 

existiam, não eram definidos, esclarecidos ou discutidos com os funcionários. As listas 

amanheciam no quadro de avisos das agências provocando insatisfação, decepção, 

afastamento por licença-saúde, desespero, posicionamento individualista, revolta e etc. 

Na década de 1980 foram criados também os Centros de Serviços e 

Comunicações, conhecidos como CESEC. Estes centros serviriam como suporte para 

os serviços “eliminados” das agências e funcionavam, em sua grande maioria na capital 

do Estado ou em cidades de grande porte. Os funcionários incluídos na lista de 

excedentes tinham duas opções: pedir transferência para o CESEC (que tivesse a 

vaga) mais próximo ou ser “convidado” a sofrer uma possível demissão.  

No início dos anos 90, o Brasil, tendo à frente o Governo Collor de Mello, foi 

o último país da América Latina a aderir e implementar o projeto político-econômico 

neoliberal, sistematizado doutrinariamente em 1989, de forma inequívoca, pelo 

chamado “Consenso de Washington” - atualmente lembro bem das reclamações do 

gerente da agência onde eu trabalhei e acredito que hoje a grande maioria não sabe 

dos acontecimentos daquela época que modificaram o papel e o destino do Banco do 

Brasil e dos seus trabalhadores. 

Com a deposição constitucional do governo Collor em 1992, e sua 

substituição pelo Governo Itamar Franco, o ritmo de implantação desse projeto diminuiu 

durante o período 1993/1994, sendo retomado posteriormente com toda a força, e 

amplamente executado, pelos dois Governos de Fernando Henrique Cardoso 

(1995/2002). 

O governo Fernando Henrique Cardoso contava com apenas seis meses de 

existência quando o Banco do Brasil anunciou o programa de desligamento voluntário 

(PDV). 
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As propostas de reforma do Governo Fernando Henrique Cardoso tinham um 

conteúdo antipopulista e uma orientação para o mercado, em contraposição ao modelo 

nacionalista da Era Vargas ou nacional-desenvolvimentista dos períodos posteriores. 

Em abril de 1995 o governo Fernando Henrique avança no processo das 

privatizações, justificando-as pela necessidade de ajustar as contas públicas e proceder 

à reengenharia do setor público. 

Havia um projeto de preparar o Banco do Brasil para a privatização – um 

projeto que não foi informado ou consultado a nação ou os trabalhadores, revelado por 

Alcir Calliari (funcionário de carreira da instituição e depois presidente do banco).Esse 

projeto foi  conduzido, inicialmente a partir do governo José Sarney, quando Maílson da 

Nóbrega foi Ministro da Fazenda. Para Calliari, o projeto começou a se instalar e a 

ordem era: preparar o BB para ser privatizado. Esta “estratégia” partiu de um acordo 

feito em Washington ao final da década de 1980, entre o Banco Central, Febraban 

(Federação Brasileira de Bancos) e Fundo Monetário Internacional (FMI), com oferta de 

mais um empréstimo ao país e a contrapartida da reformulação do Sistema Financeiro 

Nacional com a privatização dos bancos estaduais e preparação do Banco do Brasil 

para a privatização. 

O programa de demissão “voluntária” foi estabelecido em meio a crises, 

conflitos internos, suicídios de funcionários e destruição de uma cultura de valorização 

do corpo funcional construída ao longo do tempo no Banco do Brasil, durante mais 

árdua fase do neoliberalismo, no período de 03/07 a 30/07/1995. 

No Brasil a adoção do modelo neoliberal surgiu com o processo de abertura 

econômica no governo do ex-presidente Fernando Collor de Melo, onde parece não ter 

havido nenhuma preparação da sociedade para essa reestruturação, nenhuma 

preparação ou preocupação com o ser humano, a educação ou a cultura.  
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O processo de implantação do neoliberalismo teve continuidade com o ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso que seguiu com a reestruturação econômica, 

acentuando o processo de privatização das empresas públicas e estatais. 

Tomemos como exemplo desse processo, a privatização predatória dos 

bancos públicos brasileiros, a partir da década de 80, onde muitas mudanças rápidas, 

intransigentes e sucessivas ocorreram nas formas de gestão e de estruturação 

organizacional.  

A intenção dos programas NMOA, PDV e etc, citados anteriormente, visava 

atingir uma dimensão estratégica que, ao longo do tempo, passaria a ser incorporado 

na rotina, contribuindo para a conquista da qualidade total e tendo como vantagem o 

fato de provocar mudanças comportamentais em todos os níveis hierárquicos, na 

tentativa de adaptação dessa organização à nova ordem mundial do capitalismo.  

Esses programas parecem ter criado um reflexo inverso do que se propunha 

sendo percebido como “adestramento”, “substituição”, “imposição”, “enquadramento” e 

“descarte”.  

 

1.3 Política Monetária e o Banco do Brasil 

A política monetária caracteriza-se por ser um conjunto de medidas que o 

governo dispõe para agir sobre a moeda e movimentar os níveis de demanda global, na 

desejada direção da oferta global de pleno emprego. MARINHO, (1995, pgs. 47 a 68), 

ao analisar os resultados históricos das políticas monetárias brasileiras - que o autor 

chama de empirismo monetarista no Brasil - de trinta anos: 1964-1994, subdivide esse 

período em três: 

 

 De 1964 a 1969 – qüinqüênio onde toda a política monetária do governo 

brasileiro fundamentava-se no crédito visando a obtenção da redução do ritmo 

de crescimento dos haveres em moeda nacional, envolvendo o controle de 
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compromissos financeiros do Tesouro Nacional e, nos empréstimos feitos pelo 

Banco do Brasil S/A ao setor privado; 

 

 A década de 1970/1980 caracterizou-se pela “manutenção das oscilações 

conjunturais dentro dos limites estreitos, controlando de um lado os excessos de 

oferta de moeda, evitando outro, as pressões sobre a taxa de juros, quando as 

necessidades de liquidez tornaram-se evidentes; 

 

 E a década subseqüente, 1980/1993, que houve a influência do sistema 

financeiro internacional com uma pressão sobre a economia brasileira, 

obrigando-a conduzir sua política monetária para a diminuição da base 

monetária e dos meios de pagamento com o objetivo de reverter o processo 

inflacionário e corrigir os desequilíbrios externos, sem provocar a crise de 

liquidez. 

Até 1964 não existia Banco Central no Brasil. O Banco do Brasil S/A exercia 

o papel de autoridade monetária arrecadando encaixes compulsórios e concedendo 

assistência aos bancos. Com a lei nº. 4.595, de 31.12.1964, a Superintendência da 

Moeda e do Credito – SUMOC, criada em 1945, foi transformada em Banco Central e 

seu Conselho Consultivo, no Conselho Monetário Nacional, órgão responsável pela 

elaboração da política monetária no país, tendo como função principal: traçar normas 

de política monetária em todos os seus aspectos, incluídos a tentativa de adaptação do 

volume interno de moeda, adequando-o a níveis desejados para evitar surtos 

inflacionários. 

A lei da reforma bancária de 1964 estabelecia explicitamente que o Banco 

Central do Brasil devia submeter anualmente ao Conselho Monetário Nacional, a 

proposta do “orçamento monetário” do país, o que definia as metas quantitativas do 

crédito do sistema bancário aos setores públicos e privados 

Se na década de 60 se instituía uma lei de reforma bancária tentando definir 

as metas aos setores públicos e privados. As décadas de 70 e 80, de acordo com 
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HARVEY (1989, p.140) foram um conturbado período de reestruturação econômica e 

de reajustamento social e político e a acumulação flexível – expressão denominada 

pelo autor – é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia 

na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e 

padrões de consumo e caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção 

inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos 

mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 

tecnológica e organizacional. 

O Banco do Brasil já havia perdido espaço, poder e responsabilidades com a 

reforma bancária e influência da política monetária brasileira, de acordo com Marinho 

(1995, p.34), em reduzir por si os níveis de preço alertou os monetaristas do governo 

para a necessidade de aceitar o receituário do FMI e buscar controlar o déficit público 

com mais rigor e somente em 1987 é que algumas medidas são tomadas com relação a 

melhor definição das relações Banco Central X Tesouro Nacional, e o fim da “conta 

movimento” do Banco do Brasil S/A. 

Na década de 1980 quase todos os países latino-americanos mergulharam 

em profunda crise, decorrente de estrangulamentos internos e dificuldades externas. Na 

virada da década de 1970 para a de 1980 ocorreu a elevação substancial das taxas de 

juros no mercado internacional. Para combater a inflação nos Estados Unidos, o 

Federal Reserv System (Banco Central dos EUA) elevou as taxas de juros sobre o 

dólar, orientação também seguida pelos outros países ricos – estes para evitar a fuga 

de capitais. O maior problema externo dos países latino-americanos estava relacionado 

com o endividamento junto aos bancos internacionais, sobretudo os norte-americanos.  

O Banco do Brasil S/A, até 1986, afetava diretamente a base monetária 

como agente financeiro do tesouro, tinha seus déficits de caixas cobertos pelo Banco 

Central, através da “conta movimento”, mantida junto ao Banco do Brasil S/A . 

A conta movimento possibilitava ao Banco do Brasil S/A a concessão de 

empréstimos sem necessariamente possuir recursos captados junto ao público como 
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ocorre com os bancos comerciais. A partir de 1986, o modelo brasileiro de programação 

monetária alterou-se e o Banco Central passou a ter, além das funções de 

financiamento do Tesouro Nacional, a de orientador e fiscalizador da política cambial, 

as atribuições de depositário dos recursos do tesouro e das reservas bancárias, 

inclusive a do Banco do Brasil S/A . 

Diante dessas mudanças, foi eliminado o mecanismo de nivelamento 

automático das reservas bancárias do Banco do Brasil S/A, através da “conta 

movimento” e paralelamente, permitiu-se ao Banco do Brasil, o acesso, em igualdade 

de condições com os demais estabelecimentos bancários. 

ALEXANDRE (2002, p.46) afirma que em 1986, junto com o Plano Cruzado, 

o banco perde a chamada “conta movimento”, criticada pelo Ministério da Fazenda 

como responsável pela geração de inflação e de ser um benefício anacrônico. Em 

“compensação” o governo autoriza a empresa a atuar em todas as áreas. 

A partir de 1986 o Banco do Brasil é transformado de banco agrícola e de 

desenvolvimento em banco múltiplo. Juntamente com a decisão de acabar coma conta 

movimento, o banco é autorizado a abrir a caderneta de poupança rural, chamada de 

poupança-ouro. A idéia era arrecadar depósitos para suprir a falta de recursos oriundos 

do governo federal para financiar a agricultura. 

Ainda nesse ano, os bancos enfrentaram um contexto até então inusitado. 

Com o congelamento de preços promovidos pelo Plano Cruzado, a fonte de lucros 

derivada do processo inflacionário havia acabado, ainda que momentaneamente. Com 

a queda da rentabilidade, o setor percebeu o inchaço da sua máquina administrativa e o 

gigantismo de sua rede de atendimento, adequadas a um regime inflacionário crônico, 

mas completamente disfuncionais em um possível contexto de estabilidade econômica. 

Com essa constatação seguiu-se um rápido ajuste administrativo, que consistiu 

essencialmente na demissão de bancários. Só em 1986 foram eliminados 109.000 

postos de trabalho no setor. 
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A partir da década de 1990 os centros capitalistas hegemônicos iniciaram 

uma nova fase de expansão transacional, agora instrumentalizados pelas inovações 

tecnológicas e pelo avanço da informática. Esta nova fase tem dimensões muito amplas 

e profundas. E também conseqüências. Ela se inseria no novo patamar do processo de 

globalização e do projeto político-ideológico-econômico atualmente hegemônico no 

mundo – o neoliberalismo. 

 

O neoliberalismo, acrescenta o autor, pode ser definido como um programa 

político-ideológico-econômico voltado a viabilizar a superação da atual crise do 

capitalismo no contexto da nova etapa do processo de globalização. É a atual etapa do 

liberalismo/capitalismo. Decorre da capacidade do capitalismo de se adaptar às 

mudanças conjunturais e estruturais que se operam na sociedade, e também de 

influenciar a sua direção e o ritmo da sua marcha. 

 

No Brasil, o período que compreende 1990 ao final de 1991, foi marcado pelo 

bloqueio dos ativos financeiros promovido pelo Plano Collor e por mais uma fase de 

“ajustes” onde tinha início a mais longa onda de demissões no setor bancário. Até o 

final de 1991, o saldo acumulado apontava a eliminação de mais de 126.000 

empregados. 

 

Em 1990, ano da posse do governo Collor, o país marca a adesão às teses 

da globalização da economia. Para Alexandre (2002, p.28) o plano de estabilização 

econômica de Collor tinha como vertentes maior abertura do mercado interno aos 

produtos externos, privatizações de empresas estatais e incentivo à desregulamentação 

dos contratos de trabalho. 

 

Ainda nos anos 90 o país consolida o processo de financeirização da 

economia global. Os mercados passam a variar de acordo com o fechamento de cada 

uma das bolsas de valores espalhadas mundo a fora. Esse movimento fez com que as 

taxas de investimento permanecessem baixas. As empresas passaram a implantar 
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processos de racionalização, descentralização e intensificação de terceirização de 

serviços. 

 

A intensificação do processo de privatização das empresas estatais, a 

redução dos investimentos, o desenvolvimento tecnológico, a diminuição do papel do 

estado, a falta de investimentos do setor empresarial, altos índices de desemprego e 

etc. Favoreceram as mudanças nas formas de contratação e foram capazes de retirar 

as conquistas dos trabalhadores nos contratos de trabalho, diminuindo o poder de 

pressão dos sindicatos, conforme ALEXANDRE (2002, p.29). 

 

Para POCHMANN (2001, p.95) o desemprego atacava o tecido social 

brasileiro tal como epidemia, cuja complexidade da manifestação somente pode ser 

entendida pelo curso do amplo período de duas décadas de estagnação econômica e 

pela ação, desde 1990, de um novo modelo econômico de inserção internacional 

desfavorável ao emprego nacional. 

 

Dessa forma, o nível dos salários diminuiu, os contratos são preconizados e 

são incentivadas as contratações sem as garantias mínimas conquistadas e instituídas 

na CLT. 

 

Para ALEXANDRE (2002, p.29) os defensores dessas mudanças argüiam a 

necessidade de adequação do mercado de trabalho brasileiro aos novos paradigmas, à 

possibilidade de aumentar o nível de emprego e de tornar os nossos produtos 

competitivos.  

 

Conforme fonte do Ministério do Trabalho – através do Cadastro Geral dos 

Empregados e Desempregados (CAGED) e Relatório Anual de Informações Sociais 

(RAIS), DIEESE – linha bancários, de 2001, o desenvolvimento tecnológico, as 

mudanças na forma de contratação, a precarização dos serviços, terceirização e 

privatizações, impactaram fortemente o setor bancário no final dos anos 180 e no final 
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da década de 1990. Os bancos caracterizaram-se como campeões das demissões no 

Brasil. 

 

Na década de 1990 os bancos contavam com 800 mil postos de trabalho. Ao 

final da década, este número estava reduzido à metade. Havia apenas 406 mil 

bancários em atividade em dezembro de 1999. 

 

O relatório do DIEESE aponta três períodos distintos de perda de postos de 

trabalho pelos bancários: 

 

1. No plano cruzado, de março a dezembro de 1986, a redução foi de 109 mil; 

2. No plano Collor, de março de 1990 a fevereiro de 1992 a redução foi de 

128 mil; 

3. E no plano real (de julho de 1994 até o final de 1996) ocorreu uma redução 

de 16 mil postos de trabalho. 

 

Para Alexandre (2002, p.31) a automação bancária, telecomunicações e 

informática contribuíram para a redução do número de pessoal do setor bancário. O 

autor afirma que entre 1998 e 19999, foram investidos bilhões no processo de 

automação e que o número de usuários de bancos eletrônicos passava de pouco mais 

de 107 mil em 1994 para quase 6 milhões, cinco anos depois. Nesse mesmo período, o 

número de caixas eletrônicos passava de 31,4 mil para 97,6 mil. 

 

O impacto dessas transformações no emprego reduziu o quadro de pessoal 

em mais de 50% em menos de 10 anos, contando mais de 400 mil postos de trabalho, 

reflexo da automação do sistema financeiro nacional e a mudança no perfil do 

atendimento bancário.  Funções como a de “caixa executivo” foram alertadas de 

extinção e se passou a questionar a redução da jornada de trabalho e a ampliação de 

novos postos. 
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Em 1995 o BB lança o PDV e logo após os resultados demissionais do 

programa, entra no processo de Reengenharia e em 11.11.1996, é lançado o curso 

Básico de Qualidade, como início do Programa de Qualidade Total, que em resumo, o 

programa envolvia uma série de contradições com relação a formação prevista que 

apontava tanto em teoria como na prática para um novo ciclo de regulação e 

exploração do capital (onde a flexibilidade é a palavra de ordem) e não para a 

superação do domínio deste último. 

 

Ainda em 1996, o banco lançou um programa de profissionalização que 

dentre outras mídias, circulava através de fascículos. Tal programa ao invés de pensar 

e visar a formação e emancipação do trabalhador funcionou como alternativa para 

estimular ações de autodesenvolvimento e educação à distância como formas de atingir 

maior número de pessoas, com baixos custos para a disseminação rápida de uma nova 

cultura de educação profissional e preparação para a empregabilidade. 

 

Os jornais da época permitiam notar que a idéia corrente era então a de 

reengenharia, apresentada como a mais moderna das técnicas de reorganização de 

empresas. Falava-se de reengenharia do setor público, sobretudo de privatizações, 

vistas como opções de modernidade e avanço em direção ao futuro. Sinalizava-se com 

um futuro de serviços de melhor qualidade, produtos melhores e mais baratos, 

conforme Rodrigues (2004, p.295). 
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EDUCAÇÃO CORPORATIVA E UNIVERSIDADE CORPORATIVA 

 

2.1 Educação Corporativa e Universidade Corporativa 

 

As corporações americanas, após as reestruturações ocasionadas pelo 

processo de reengenharia dos anos 80, passaram a enfrentar uma concorrência 

crescente nos mercados globais. Nesse contexto, conforme Meister (1999, pg. 2), o 

conceito de trabalho passava por uma mudança em ritmo acelerado, surgindo assim 

corporações mais enxutas, mais planas e menos hierárquicas do que há 10 ou 15 anos. 

Unindo modelos empresariais, acessibilidade e tecnologia avançada, essas 

corporações redesenhavam os seus modelos de educação, transformando as suas 

áreas de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) em educação corporativa.  

Para Meister (1999, pg. 1), as universidades corporativas surgiram no século 

vinte e um como o setor de maior crescimento no ensino superior. Para compreender a 

importância dessas universidades como instrumento-chave de mudança cultural é 

necessário compreender as forcas que sustentam esse fenômeno. Em essência, são 

cinco: a emergência da organização não hierárquica, enxuta e flexível; o advento e a 

consolidação da “economia do conhecimento”; a redução do prazo de validade do 

conhecimento; o novo foco na capacidade de empregabilidade para a vida toda em 

lugar do emprego para a vida toda; e uma mudança fundamental no mercado da 

educação global. 

Nesse contexto, as organizações passam a exigir novas competências nos 

ambientes de negócios e as tendências relacionadas acima apontam para um novo e 

importante veiculo para a criação de uma vantagem competitiva sustentável: o 

comprometimento da empresa com a educação e o desenvolvimento dos funcionários. 

Essas competências são definidas, conforme Meister (1999, pg. 13), como a 

soma de qualificações, conhecimento e conhecimento implícito necessária para superar 

o desempenho da concorrência. São elas: 1)aprendendo a aprender; 2)comunicação e 
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colaboração; 3) raciocínio criativo e resolução de problemas; 4)conhecimento 

tecnológico; 5)conhecimento de negócios globais; 6)desenvolvimento de liderança; 7) 

autogerenciamento da carreira. 

Essas competências formam a base da capacidade de empregabilidade do 

individuo para sobreviver nas organizações do século vinte e um. 

A necessidade de qualificação baseada em competências causou uma 

transformação drástica de papeis e exigências em todas as organizações, afetando o 

tipo de educação e treinamento dos funcionários. Na verdade, depois de 1990, a 

questão passou a ser não apenas treinar funcionários para que eles adquiram mais 

qualificações, mas também apresenta-los a uma maneira totalmente nova de pensar e 

trabalhar, para que eles possam desempenhar papeis mais amplos no seu trabalho, 

conforme Meister (1999, pg. 19).  

A educação corporativa e, consequentemente, as universidades corporativas 

surgem dentro desse contexto e, nele, de acordo com Meister (1999, pg.19), as 

empresas transformaram as suas salas de aula corporativas em infra-estruturas de 

aprendizagem corporativa, em que o objetivo e desenvolver meios de alavancar novas 

oportunidades, entrar em novos mercados globais, criar relacionamentos mais 

profundos com os clientes e impulsionar a organização para um novo futuro. 

 

2.2 O Sistema de educação corporativa do Banco do Brasil 

O Sistema de Educação Corporativa do Banco do Brasil existe desde 1965. 

Ao longo desse tempo, afirma buscar a excelência em Educação Empresarial, 

propiciando condições de desenvolvimento pessoal e profissional a todos os seus 

funcionários. Estende, gradativamente, seus programas a clientes, fornecedores e 

parceiros. Opera em constante interação com todos os segmentos do BB, com o meio 

acadêmico e com as mais variadas fontes de produção de conhecimento no Brasil e no 

Exterior. 
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Os programas e ações de aprendizagem fundamentam-se em princípios 

filosóficos e organizacionais e orientam-se pelos seguintes propósitos: 

 Desenvolver a excelência humana e profissional de nossos funcionários;  

 Prover soluções para problemas de desempenho profissional;  

 Aperfeiçoar a performance organizacional e  

 Formar sucessores para quadros técnicos e gerenciais do Banco do 

Brasil.  

 

A produção e o acesso ao conhecimento ocorrem através de um sistema que 

foi organizado para disponibilizar as seguintes oportunidades: 

 Aprendizagem por meio de diversificadas e modernas tecnologias 

educacionais, dentre as quais ensino presencial, treinamento em serviço e a 

distância (mídia impressa, vídeo, treinamento baseado em computador e na 

web);  

 Programas em parceria com as melhores instituições de ensino do País;  

 Variadas opções de autodesenvolvimento, tais como biblioteca para 

consultas a livros e periódicos especializados, bancos de teses, dissertações e 

monografias;  

 Portal Virtual, com acesso via Internet e Intranet, que permite acessar 

publicações digitalizadas, biblioteca virtual, sumário de periódicos, trilhas de 

desenvolvimento profissional, treinamento baseado em tecnologia web, dentre 

outros.  

 

O Banco do Brasil mantêm os seguintes programas de Educação 

Corporativa, voltados para o aperfeiçoamento contínuo dos seus funcionários: 

 Ciclo de Palestras, destinado à atualização técnico-gerencial;  

http://www.bb.com.br/appbb/portal/bb/unv/sobre/principios.jsp
http://www.bb.com.br/appbb/portal/bb/unv/sobre/principios.jsp
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 Cursos Internos, presenciais, auto-instrucionais e em serviço;  

 Programa de Formação e Aperfeiçoamento em Nível Superior, que inclui:  

o bolsas de graduação ;  

o bolsas de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização;  

o bolsas de pós-graduação stricto sensu - mestrado e doutorado;  

 Programa de Desenvolvimento em Idiomas Estrangeiros;  

 Programa BB MBA;  

 Programa Excelência Executiva, destinado ao aperfeiçoamento das 

competências estratégicas dos dirigentes do BB;  

o Outros eventos de atualização profissional - cursos, palestras e 

congressos diversos.  

Com mais de 40 anos de experiência em educação empresarial, o Banco do 

Brasil oferece treinamentos a seus funcionários nas modalidades presencial e a 

distância, em diversas mídias. O objetivo principal é dar suporte às estratégias da 

organização.  

A Universidade Corporativa do Banco do Brasil oferece algumas opções de 

aprendizagem para o público, socializando o conhecimento produzido pela Empresa, 

tais como: Curso Direitos do Consumidor, Treinamentos em Negócios Internacionais, 

Navegação Web,  Planejamento Financeiro Pessoal e etc.  

 

Aprendizagens Essenciais 

A Universidade Corporativa Banco do Brasil propõe-se a desenvolver as 

quatro aprendizagens consideradas essenciais para os profissionais do século XXI, 

segundo a UNESCO: 

https://www13.bb.com.br/appbb/portal/bb/unv/func/index.jsp
http://www.bb.com.br/appbb/portal/bb/unv/RequisitoCurso.jsp
http://www.bb.com.br/appbb/portal/bb/unv/cursoWeb.jsp
http://www.bb.com.br/appbb/portal/bb/unv/cursoPlanej.jsp
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 Aprender a Conhecer - conciliar uma cultura geral, ampla o suficiente, com 

a necessidade de aprofundamento em uma área específica de atuação, construindo as 

bases para se aprender ao longo de toda a vida; 

 Aprender a Fazer - desenvolver a capacidade de enfrentar situações 

inusitadas que requerem, na maioria das vezes, o trabalho coletivo em pequenas 

equipes ou em unidades organizacionais maiores; assumir iniciativa e responsabilidade 

em face das situações profissionais; 

 Aprender a Conviver - perceber a crescente interdependência dos seres 

humanos, buscando conhecer o outro, sua história, tradição e cultura e aceitando a 

diversidade humana. A realização de projetos comuns, a gestão inteligente e pacífica 

dos conflitos envolve a análise compartilhada de riscos e a ação conjunta em face dos 

desafios do futuro;  

 Aprender a Ser - desenvolver a autonomia e a capacidade de julgar, bem 

como fortalecer a responsabilidade pelo autodesenvolvimento pessoal, profissional e 

social.  

Eixos Metodológicos  

 

O processo educacional na Universidade Corporativa é orientado pelos 

seguintes princípios metodológicos: 

 Participante: sujeito da educação - o aprendiz é reconhecido como agente 

da educação; daí ser denominado "participante". É ressaltada a dimensão da cidadania, 

ou seja, a ação efetiva de cada indivíduo para interferir no destino da comunidade. As 

tendências pedagógicas que buscam formatar o educando como ente passivo, mero 

receptor de conteúdos, são rejeitadas; 

 Problematização da Realidade - os temas estudados referem-se a 

questões relevantes para os participantes e são apresentados de maneira não-

dogmática. Nas ações educacionais internas, os problemas concretos do Banco são 
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levantados e analisados pelos funcionários, possibilitando o desenvolvimento da 

capacidade crítica, a partir de uma visão multilateral da realidade; 

 Método Socializador e Dialógico - o trabalho educacional é cooperativo, 

dirigido à elaboração conjunta de um saber que resulta da síntese entre teoria e prática. 

Além das técnicas de ensino individuais, utilizam-se técnicas socializadoras, 

fundamentadas no diálogo e no trabalho em equipe; 

 Democratização do Saber - a vida no trabalho e na sociedade é parte da 

produção coletiva do saber; assim, o conhecimento e a oportunidade de aprender são 

compartilhados num espaço de igualdade; 

 Educação Contínua - a aprendizagem é fundamentada na visão da 

educação como processo permanente e no propósito de autodesenvolvimento, 

favorecendo a humanização dos homens e mulheres que participam da ação educativa. 

A educação no trabalho é dinâmica e contínua e leva em consideração a atividade 

(tarefa), as pessoas (funcionários) e o contexto (ambiente); 

 Visão Global e Integrada da Dinâmica do Banco - as ações educacionais 

direcionadas aos funcionários consideram o Banco do Brasil em sua totalidade 

(unidades, funcionários, clientes, fornecedores e parceiros) e em suas relações com o 

País e o mundo. A interdisciplinaridade e a troca de experiências entre os funcionários 

concretizam a idéia da dependência entre as partes e o todo. O planejamento 

educacional procura adequar o processo de ensino-aprendizagem às características do 

Banco, inserido num contexto social em permanente transformação. 

 

Estrutura 

 

A Universidade não é só uma estrutura virtual. Conta também com 12 

unidades regionais, localizadas nas principais capitais do País. Essas unidades 

oferecem confortáveis ambientes para aprendizagem e contam com profissionais 
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experientes e preparados para prover opções de aperfeiçoamento pessoal e 

profissional aos funcionários da Empresa, além do provimento de todos os produtos e 

serviços de Gestão de Pessoas em nível regional. 

No total, são 94 salas de aulas, podendo atender a 2600 treinandos 

simultaneamente. Contam ainda com 11 auditórios, com capacidade total para 1100 

pessoas. 

Para implementar a ampla gama de cursos presenciais, as unidades 

regionais são atendidas por mais de 1000 educadores corporativos, nossos instrutores. 

 

Papel da Universidade Corporativa  

Desenvolver a excelência humana e profissional de seus públicos, por meio 

da criação de valor em soluções educacionais, contribuindo para a melhoria do 

desempenho organizacional e para o fortalecimento da imagem institucional do Banco 

do Brasil. 

 

Princípios Filosóficos e Organizacionais  

Profissional do Banco do Brasil - o profissional do Banco é sujeito do seu 

processo formativo: participa da ação que gera o seu próprio crescimento e o 

desenvolvimento da Organização. É uma pessoa que, ao lidar com os desafios, faz a 

diferença, na medida em que detém capacidade intelectual, conhecimentos e valores 

que conferem um caráter único à Empresa. Pode, assim, contribuir para o 

desenvolvimento das pessoas com as quais interage no dia-a-dia. É, também, agente 

de resultados, capaz de posicionar o Banco do Brasil na liderança dos mercados em 

que atua. De sua condição humana decorre que:  

 É um ser situado, isto é, existe sempre numa situação específica e é por 

ela determinado. Ele não pode existir fora de um lugar, de meio físico, geográfico, 

histórico, cultural. As ações de educação Corporativa devem alcançar esse ser humano, 

que vive nessa realidade concreta, ajudando-o a conhece-la para transformá-la. Por 
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isso, a Educação Corporativa é realizada a partir do conhecimento e do respeito às 

condições reais do funcionário do Banco;  

 É um ser de consciência, isto é, ele não está abandonado à sua situação. 

Como sujeito de consciência ele pode alcançar um distanciamento da própria situação 

e abrir possibilidade de apreensão e análise crítica de sua realidade. A Educação 

Corporativa deve acreditar e investir na capacidade do funcionário de transcender e 

determinar essa realidade. Por isso, o trabalho educativo se desenvolve por meio da 

reflexão crítica sobre o ser humano, o Banco e a sociedade;  

 É um ser de liberdade, isto é, ele é capaz de superar os condicionamentos 

de sua situação, de nela intervir pessoalmente, aceitando-a, rejeitando-a ou 

transformando-a. Se o funcionário é um ser capaz de decisões, de querer ou recusar, 

de escolher, as ações de Educação Corporativa deverão se desenvolver no sentido da 

compreensão e discussão de seus próprios objetivos, assim como os do Banco do 

Brasil e da sociedade; e  

 É um ser inacabado, que busca complementar-se na cooperação com 

outros homens e mulheres, construindo um ambiente de igualdade - em valor e 

dignidade - onde ninguém é tão rico que se possa conceber completo, acabado.  

 O Alinhamento Estratégico - As ações da Universidade alinham-se com o 

Direcionamento Estratégico do Banco do Brasil. Contribuem para a realização da 

missão do Banco, a concretização de sua visão de futuro e o desenvolvimento de suas 

crenças e valores, consolidando o compromisso da Organização com os acionistas, os 

clientes, a sociedade e os funcionários.  

 

O Trabalho - A Universidade Corporativa Banco do Brasil parte da concepção 

de que o trabalho é criador de riquezas, desenvolvimento social e qualidade de vida, 

além de espaço para o exercício da cidadania. 

 

O Espaço Educativo - O Banco do Brasil constitui um espaço educativo 

essencial na vida de seus profissionais. As políticas e os programas de educação são 
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formulados em estreita relação com o trabalho e operacionalizados por meio de ações 

de capacitação e desenvolvimento de curta, média ou longa duração. A educação para 

o trabalho desenvolve competências essenciais para a Organização e consciência 

social e profissional para o indivíduo. Fundamenta-se na relação indissociável entre o 

pensar e o fazer, como forma de evitar processos de ensino e aprendizagem mecânicos 

e inibidores da criatividade. Os processos de ensino são desafiadores, dinâmicos e 

fundamentados no diálogo.  

 

Além disso, o espaço educativo estende-se às relações que o Banco 

estabelece na sociedade e no mercado. Ele se amplia na medida em que a Empresa 

influencia e é influenciada por esses relacionamentos, a partir de suas ações cotidianas. 

Portanto, a Organização pode contribuir com ações de desenvolvimento dirigidas aos 

familiares de funcionários, clientes, parceiros e fornecedores, de modo a garantir a 

qualidade de seus relacionamentos negociais e sociais. 

 

A Estratégia Educacional - As ações da Universidade fundamentam-se na 

estratégia de educação contínua, algo que ocorre ao longo de toda a carreira do 

indivíduo, que está em constante processo de transformação e de crescimento. A 

educação permanente representa a contínua construção do ser humano, do seu saber 

e das suas aptidões, assim como da sua faculdade de julgar e de agir. As experiências 

profissionais, as tecnologias de aprendizagem, as atividades culturais e de lazer 

representam um potencial educativo que se soma à base educacional formal oferecida 

pela sociedade. 

 

As Ações Educacionais - As ações da Universidade são direcionadas à 

expansão de oportunidades educacionais ligadas à profissionalização, ao 

desenvolvimento da cidadania, da qualidade de vida e da cultura. 

 

A Universidade Corporativa: 

 Contribui para o fortalecimento da imagem do Banco do Brasil;  
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 Desenvolve a excelência humana e profissional de seus públicos;  

 Estimula a criatividade e a inovação;  

 Favorece o desenvolvimento da cultura empresarial;  

 Amplia as oportunidades de pesquisa;  

 Cria uma base corporativa de conhecimentos que assegura a 

competitividade do Banco;  

 Estimula a organização de espaços educativos em todas as unidades do 

Banco;  

 Amplia a comunidade de aprendizagem do Banco do Brasil;  

 Expande oportunidades educacionais ligadas à profissionalização, ao 

desenvolvimento da cidadania, da qualidade de vida e da cultura ;  

 Democratiza o acesso ao conhecimento, por meio de recursos de 

educação à distância;  

 Valoriza o papel de gestores e executivos, que atuam como educadores;  

 Estabelece parcerias com instituições de ensino.  

 

A Universidade Corporativa busca: 

 Ser amplamente reconhecida pela qualidade de seus programas;  

 Ser percebida pelos funcionários como um importante espaço de 

desenvolvimento pessoal e profissional;  

 Contribuir para intensificar o relacionamento do Banco com a sociedade e 

o mercado;  

 Contribuir com a ampliação dos negócios;  

 Desenvolver o Capital Intelectual da organização. 
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2.3 Linha do Tempo da Educação Corporativa no Banco do Brasil 

 

Apresentamos abaixo as mudanças significativas ocorridas no sistema de 

educação do Banco do Brasil a partir da criação do Departamento de desenvolvimento 

de Pessoal – DESED, em 1965. 

1965 

O Banco do Brasil passa a desenvolver treinamentos internos, presenciais e a distância, 

com a criação do DESED (Departamento de Seleção e Desenvolvimento do Pessoal). 

O DESED surge com propostas ousadas para a época: parcerias com importantes 

instituições de ensino, escolas de inglês, e oferta de bolsas de estudo no exterior. 

1977 

São implantadas tecnologias avançadas de ensino profissional em sala de aula - 

disposição de carteiras em forma de "U", mesas modulares, jogos e dinâmicas de 

grupo, entre outros -, que valorizam a figura do treinando como sujeito da 

aprendizagem. 

1986 

É criado um setor de produção de vídeos para treinamento, fornecendo material 

didático para os cursos presenciais do Banco e um serviço de empréstimo de fitas para 

os usuários. 

1989 

Surge o Programa de Informatização no Treinamento, com a participação do BB no 

curso Como Planejar o Treinamento em Informática, que abordava, entre outros 

assuntos, fundamentos de TBC (Treinamento Baseado em Computador). 

1993 

É lançado o Programa BB MBA - Treinamento de Altos Executivos, destinado à 

formação de Conselheiros, Diretores, Executivos da Direção Geral e Órgãos Regionais, 

Gerentes de Agências no Exterior e de Agências Estratégicas no País. O Programa 

disponibiliza, em parceria com as mais renomadas instituições de ensino, cursos de 
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pós-graduação lato sensu em diversas áreas, como finanças, marketing, controladoria, 

agronegócios e gestão de pessoas. 

1996 

É lançado o Programa Profissionalização, que procura estimular a discussão de 

conceitos como empregabilidade, planejamento de carreira e autodesenvolvimento 

profissional. Surge o primeiro treinamento baseado em computador (TBC), o curso 

Fundamentos da Atividade Bancária 

1998 

É criada a TV Corporativa - TVBB, inaugurando a experiência do Banco do Brasil em 

teletreinamento. 

2001 

É inaugurado o Portal do Desenvolvimento Profissional, possibilitando o acesso a toda 

a informação sobre educação corporativa em ambiente web (intra e internet). 

2002 

Em 11 de julho é lançada a Universidade Corporativa, que dá continuidade à evolução 

da educação corporativa no Banco do Brasil. 

2003 

É criado programa de co-gestão do orçamento de treinamento com os funcionários. O 

Programa Extraordinário de Desenvolvimento Profissional reserva 1/3 do orçamento de 

treinamento para ser utilizado por escriturários, caixas e comissionados do grupamento 

técnico-operacional. A gestão dos recursos é feita por Comitês eleitos pelos 

funcionários e que contam com a participação de representantes sindicais.  

2004 

Lançado em abril as bases do Programa de Gestão de Desempenho por Competências 

no BB. O Projeto, experimental no ano de 2004, vai mapear as competências 

profissionais em toda a empresa e orientar o sistema de avaliação e desenvolvimento 

de competências no BB. 
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Realizado em maio na sede e por iniciativa da UNIBB o Primeiro Encontro de Bancos 

Públicos para o desenvolvimento de competências profissionais. O Evento marca nova 

forma de atuação da UNIBB no sentido de formar parcerias fortes dentro da própria 

indústria bancária para o desenvolvimento profissional.  

 

Assinado em junho convênio entre o BB/Universidade Corporativa e o Ministério da 

Educação - INEP para desenvolvimento do Projeto de Certificação de Competências 

Ocupacionais no BB. O projeto é inovador e pretende estabelecer as bases de um 

sistema de certificação de conhecimentos e habilidades dentro do setor bancário  
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AS TRANSFORMAÇÕES POLÍTICO SÓCIOECONÔMICAS E A 
EDUCAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 

 
 

3.1 O Banco do Brasil e o paradoxo de agente financeiro do governo  

 
A ditadura brasileira foi sacudida de alto a baixo, em 1974, pela alta do 
petróleo e pela votação esmagadora nos candidatos da oposição ao Senado. 
O novo preço do petróleo havia minado a base econômica do “milagre 
brasileiro”, encerrando uma fase de expansão espetacular do capitalismo. 
(Bernardo Kucinski – Abertura a história de uma crise). 

 

A “abertura” começou assim, um período de mudanças, de transição, 

causado pelas ondas de choques desses dois abalos iniciais: a agonia de uma ordem 

econômica, provocada por causas quase que naturais –  o esgotamento do ciclo do 

petróleo barato. E de acordo com Kucinski (1982, p.14), a capacidade da interferência 

da vontade humana na determinação de seu destino, no encaminhamento dos 

problemas que se vão apresentando. 

 

Trata-se de uma história de surpresas, contradições e ironias. A começar pelo 

fato de que esses dois impactos iniciais encontraram a autocracia brasileira no máximo 

do seu vigor econômico e no apogeu de sua forma política. O regime, visto pela ótica 

dos que mandavam, havia alcançado nível supremo de qualidade ao se desfazer dos 

trabalhadores como sujeitos da atividade econômica, reduzindo-os a objeto apenas. Um 

regime que funcionava com a regularidade de um relógio dirigido por uma liderança 

coletiva, formada ao longo de seus dez anos de existência. Uma “nova classe”de 

tecnocratas civis e militares, que tinham como habitat natural as gigantescas empresas 

estatais e as repartições públicas, cada vez mais numerosas. 

 

Até o ano de 1978 a participação do Banco do Brasil era percebida no 

processo de desenvolvimento do País, na expansão e modernização do setor rural, no 

apoio à atividade industrial e no intercâmbio com o exterior. 

 

Qual a estrutura, finalidade e os objetivos básicos do sistema financeiro de 

uma nação? 
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A estrutura operativa de um sistema financeiro é basicamente constituída por 

bancos comerciais, de investimentos, financeiros, múltiplos; associações de poupança e 

empréstimos, etc., que têm como função básica a promoção da intermediação entre 

poupadores e investidores. E, conforme Rischbieter (1978, p.3), tem, 

fundamentalmente, a finalidade de mobilizar a poupança nacional para o processo 

produtivo, daí decorre a sua extraordinária importância no desenvolvimento do País. 

 

A necessidade e a importância do Banco do Brasil no desenvolvimento 

econômico do País firmava-se em duas frentes: na operacionalização e na alocação 

dos recursos. Pela eficácia operacional, reduzir-se-ia a diferença entre a remuneração 

paga aos poupadores e as taxas cobradas aos investidores, o que se poderia conseguir 

pela diminuição dos custos. Com a eficácia na alocação, o sistema canalizaria a 

poupança para os setores mais produtivos e mais necessários ao progresso econômico 

social. 

 

Dessa forma, na década de 1970, os objetivos básicos da política financeira 

para o crescimento econômico poderiam ser sintetizados em: encorajar a poupança e 

direcionar os investimentos com eficiência para usos socialmente mais produtivos. 

 

Qual era o papel do Banco do Brasil nesse período? 

 

No que diz respeito à questão da mobilização de recursos, o papel do Banco 

do Brasil, modificou-se diante de duas medidas que provocaram profundas mudanças 

no quadro geral da economia e das finanças do País: 

 

- a Lei da Reforma Bancária (lei 4.595, de 31.12.1964); e 

- a Lei do Mercado de Capitais (lei 4.728, de 14.07.1965). 

  

O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional foram criados com a 

Reforma Bancária. As funções sobre as carteiras de redesconto, caixa d mobilização 
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bancária e fiscalização bancária, que eram funções do Banco do Brasil, passaram a ser 

exercidas pelo Banco Central. 

 

O Banco do Brasil passava a exercer mais o seu papel comercial, 

permanecendo ainda, como autoridade monetária e caixa do sistema, recebendo dos 

demais bancos não só depósitos voluntários para lastrear a compensação de cheques 

e trocas de reservas inter-bancárias, como também depósitos compulsórios à ordem do 

BACEN – Banco Central. 

 

Com a Lei do Mercado de Capitais, ocorreu uma grande reorganização no 

Sistema Financeiro, criando condições para o desenvolvimento do mercado de ativos 

financeiros.  Com a reorganização, criou-se a seguinte estrutura: 

 
Sistema Monetário: Banco do Brasil e Bancos Comerciais, Oficiais e 

Privados. 

 
Sistema Não-monetário: Bancos de Desenvolvimento e investimento, 

sociedades de crédito, financiamento e investimento (as chamadas financeiras), caixas 

econômicas e sistema financeiro de habitação. 

 

N o período de 1964 a 1977, todas as aplicações do Banco do Brasil 

passaram a ser controladas através de limites fixados pelo orçamento monetário e 

deveriam, antes, ser aprovadas pelo Conselho  Monetário Nacional. Assim, os recursos 

de quaisquer origens deixaram de constituir a base da expansão de suas aplicações. 

 

Esse dispositivo definia a expansão do Banco do Brasil como agente do 

governo, mas por outro lado, com a Lei do Mercado de Capitais, que propiciou a 

expansão do sistema não-monetário (estímulo e introdução da correção monetária na 

captação de recursos e na colocação de ativos financeiros), permitiu que os bancos 

comerciais se verticalizassem na diversificação das suas operações no sistema não-

monetário, formando conglomerados financeiros.  
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O Banco do Brasil, nesse contexto, só podia expandir-se horizontalmente 

dentro dos parâmetros do orçamento monetário e perdia no campo de atuação da 

diversificação de operações, onde os bancos comerciais avançavam em grande escala 

e obtenção de lucros. 

 

O Banco do Brasil, embora exercendo funções fundamentais ao 

desenvolvimento sócio-econômico do país, no período de 1963 a 1977, enfraquecia sua 

posição no sistema financeiro com as leis da Reforma Bancária (lei 4.595, de 

31.12.1964) e do Mercado de Capitais (lei 4.728, de 14.07.1965) que culminaram com 

os seguintes resultados: 

 

 Em 1962 os haveres monetários do banco representavam 94% dos 

haveres financeiros. Em 1977 este percentual caiu para 33,7%; 

 Os depósitos à vista no Banco do Brasil passaram de 12,7% para 4,4%; 

 A posição relativa dos empréstimos do Banco ao setor privado no sistema 

financeiro decresceu substancialmente de 1963 a 1968, passando de 33,3% para 

22,7%, permanecendo nesse patamar até 1977; 

 Ao final de 1977 os bancos de investimentos, as financeiras e as 

sociedades de crédito imobiliário já perfaziam 24,1% de participação no sistema 

financeiro do País. O Banco do Brasil detinha 22,9% de participação; 

 Grande parcela da poupança e do crédito do país passou a ser absorvida 

por conglomerados financeiros (aos bancos de investimentos e financeiras – ligadas a 

bancos comerciais privados). 

 
Em resumo, o que ocorreu com o mercado financeiro? 

 
O mercado passou a desenvolver-se com base na correção monetária das 

aplicações e nos incentivos fiscais, que deslocaram a poupança para o setor não-

monetário, provocando e permitindo o crescimento da participação e especulação dos 

conglomerados privados nos haveres financeiros nacionais. 
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O Banco do Brasil, como agente financeiro do governo, não atuando no 

sistema não-monetário (com exceção do inexpressivo volume de depósitos a prazo 

fixo), ausente do mercado de seguros, ausente do mercado de turismo, ausente de 

participação das letras de câmbio ou imobiliárias, sem poder captar recursos de 

cadernetas de poupança, etc., não podendo formar um conglomerado financeiro, teve a 

sua função no sistema financeiro nacional frontalmente enfraquecida. 

 

3.2 O Banco do Brasil e o Paradoxo da redemocratização 

 

- Aluísio? 
- Sarney, você está sabendo o que ocorreu com Tancredo? 
- Não. Estive agora com ele na missa do Dom     Bosco e tudo estava normal. 
- Pois ele acaba de ser internado no Hospital de Base e não está passando  
  bem. 
- Isto é boato, Aluísio. Estivemos juntos agora mesmo. 
- Não é boato não, é fato. E eu estou saindo para lá. Acho conveniente que  
  você também o faça  
- Aluísio, é preciso confirmar estas notícias alarmantes. Isso é obra de espalhar  
 confusão. 

 
 

O diálogo entre o ex-presidente José Sarney e o ex-ministro da administração 

Aluísio Alves ocorreu no ano de 1985, por volta das 21 horas, do dia 14 de março. A 

notícia da doença do presidente eleito pelo voto indireto, Tancredo Neves, começava a 

correr por Brasília. Faltavam pouco mais de 12 horas para a posse do primeiro 

presidente civil depois de 20 anos de ditadura. A doença de Tancredo poderia truncar o 

processo de redemocratização do país. A temperatura política em Brasília subiu a um 

ponto insuportável. 

 

Durante a gestão de Geisel, a “abertura” permanecia como uma preocupação 

periférica, um referencial estratégico que orientava certas decisões na área de 

adaptações institucionais. Com Figueiredo a “abertura” ganha a condição de eixo da 

ação governamental, meta principal de governo, e promessa pessoal retirada do próprio 

presidente. 
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No primeiro ano do governo Figueiredo, agrava-se a crise econômica, a taxa 

da inflação chega à marca de 100 por cento, anual, os militares consideravam 

impossível disputar uma eleição e cancelam as eleições municipais de 1980, sob o 

pretexto de necessidade de reorganização partidária, de formação de novos partidos. 

 

Nesse contexto, além dos movimentos de base, surgem as lutas dos 

posseiros, operários e o surgimento da classe bancária diante das mudanças que 

surgiriam com o processo de redemocratização.  

 

Muito antes da eclosão das primeiras greves operárias de maio de 1978 e 

das greves dos bancários na década de 1990, uma luta surda, mas dramática, já era 

travada em vastas regiões no campo: a luta entre “posseiros”, os pequenos agricultores 

desprovidos do título legal de posse de suas terras, e fazendeiros ou grupos 

econômicos médios e grandes, que tentam se apossar dessas terras apresentando 

títulos de propriedade às vezes legítimos, outras vezes não.  

 

Esse conflito assumiu a forma de uma dura resistência civil, entremeada de 

lutas armadas, chegando a se constituir em diversos momentos na principal frente de 

luta popular contra as forças dominantes do país.  

 

Nesse período, Lula havia sido enquadrado na Lei de Segurança Nacional, 

por suposta participação no incitamento do assassínio do grileiro Nilo Sérgio Oliveira, 

no Acre. Lula foi enquadrado juntamente com o presidente da CONTAG, José 

Francisco da Silva, porque ambos participaram de um ato público com 1.500 

trabalhadores rurais representantes de inúmeras entidades civis de protesto contra o 

assassínio do presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Brasiléia, Wilson 

Pinheiro. (O grileiro teria sido morto em retaliação a esse assassínio). 

 

O que diferenciava o movimento operário (que depois inspirou o movimento 

dos bancários e demais movimentos reivindicatórios ou de protestos na década de 
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1980) era, em primeiro lugar, uma organização natural, intrínseca, proveniente da 

organização geográfica das fábricas e dos distritos industriais.  

 

A socialização da produção acarretava a socialização das ações, das atitudes 

e das vontades. E tudo isso concentrado em comunidades densamente povoadas, 

coladas aos centros nervosos do país. Na região do Grande ABC, que congregava sete 

municípios, havia 200 mil metalúrgicos em inícios de 1980. Com suas famílias 

totalizavam 800 mil pessoas de um total, na região, de 1.800 mil. 

 
Os metalúrgicos já possuíam uma liderança que não se deixara envolver 

pelas manobras de sedução tentadas pelo governo durante a greve de 1979. E já 

tinham a consciência plena de seu potencial político, assim com dá necessidade de 

alterar a natureza do poder político para conseguir mudanças substanciais nas 

condições de vida dos trabalhadores. 

 

O novo movimento operário do ABC rompia 15 anos de imobilismo e silêncio 

das classes trabalhadoras com toda a força conferida pela sua poderosa base 

industrial, implantada pelo próprio sistema. 

 

As grandes empresas multinacionais entendiam a inevitabilidade da 

convivência com esse movimento operário, que já conheciam dos seus países de 

origem e com os quais sabiam negociar. Mas para os militares, o movimento operário 

representava a sentença de morte. 

 
As reivindicações dos metalúrgicos iam além do mero aumento salarial, 

alterando a natureza das relações entre empregados e empresas. Exigiam o 

reconhecimento do delegado sindical com liberdade de ir e vir dentro das fábricas, 

garantia de emprego por 12 meses dentre outras coisas. 

 
A cúpula militar instalada em Brasília compreendeu que, para sua própria 

sobrevivência, em algum momento teria que destruir a vanguarda do novo movimento 

operário surgido no ABC. Ao contrário das lutas no campo, sangrentas mas esparsas e 
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distantes dos centros vitais, ou de greves de funcionários públicos, que não atingiam 

diretamente a produção podendo ser melhor absorvidas e esvaziadas, o movimento 

operário era capaz de por em xeque o próprio poder político central. 

A greve estourou na madrugada do dia 1º de abril, com adesão da totalidade 

dos metalúrgicos do ABC, e mais cerca de 80 mil metalúrgicos de seis outras cidades, 

que endossavam as propostas do ABC. Os juízes do Tribunal do Trabalho recusavam-

se a declarar a greve ilegal. Uma vitória para o movimento operário, que já havia 

derrubado a lei antigreve na prática e pela primeira vez obtinha a mesma vitória na 

Justiça do Trabalho. 

 
Os metalúrgicos percebiam que não bastava a reivindicação, que era 

necessário alterar o regime para obter melhorias de vida que fossem duradouras. Na 

Polônia, em circunstâncias semelhantes, para fazer frente a um regime de partido único 

e forte, com sindicatos fracos, Lech Walesa forjou um sindicato único, livre e 

independente, o “Solidariedade”.  No Brasil, país virtualmente sem partidos, mas com a 

cena trabalhista dominada por uma poderosa e tradicional estrutura sindical oficial, Lula 

propôs o inverso – a criação não de um sindicato único e independente, mas de um 

partido independente dos trabalhadores. 

 
Quando a greve completava duas semanas, no dia 14 de abril, sem que 

houvesse acordo com as empresas proibidas pelo governo de cederem, o mesmo 

Tribunal do Trabalho declara a greve ilegal, dando o sinal verde à repressão. O Ministro 

do Trabalho Murilo Macedo, decreta intervenção no sindicato dos metalúrgicos de São 

Bernardo, mas a greve continua e as fábricas do ABC estavam todas paradas. 

 

Desde o dia anterior, já estava em São Paulo o chefe do Estado Maior do 

Exército, general Ernani Ayrosa, com as instruções do Palácio para a ocupação do ABC 

e desmantelamento da greve pela força. Na madrugada do dia 19 de abril Lula é preso 

com mais 15 líderes sindicais por comandos da Polícia Federal, da Polícia Política 

(DEOPS),e do DOI-CODI, o organismo de repressão especializado na tortura herdado 

dos tempos do combate às guerrilhas. 
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A greve tornou-se a mais prolongada greve operária ocorrida nos últimos 

cinqüenta anos de história do país. Os trabalhadores decidiram por fim ao movimento já 

esvaziado pela volta ao trabalho de boa parte dos metalúrgicos, tangidos pela mais 

dura necessidade. Dias depois Lula e os dez dirigentes sindicais ainda presos foram 

postos em liberdade, mas respondendo a processo pela Lei de Segurança Nacional. 

 

Materialmente a classe trabalhadora perdeu e obteve uma derrota técnica 

que logo seria esquecida. Mas houve o ganho político: os principais sindicatos 

continuaram em mãos de dirigentes indicados por Lula que manteve seu prestígio local 

e projetou sua liderança na esfera política em âmbito nacional.   

 
Em Junho de 1979 aconteceu um grande encontro entre líderes sindicais e 

políticos da ala “autêntica” do MDB. Lula repeliu todas as propostas que tentavam 

compromete-lo com uma articulação dominada pelos liberais e surge como o mais forte 

e talentoso líder político das oposições. 

 
Diante desse cenário Lula propôs em Maio de 1979 a criação de um partido 

independente dos trabalhadores. 

 
Para Kucinski (1982, p.160) Lula representava: 

 

[...] a genialidade política manifesta (de um) filho de uma família miserável de 
nordestinos, líder da primeira greve operária de porte contra o regime militar 
desde a destruição das lideranças operárias combativas, em 1968 [...]. 

 

O início da década de 1980 é caracterizado pelo surgimento das 

reivindicações dos vários segmentos de trabalhadores: posseiros, metalúrgicos etc. 

Consequentemente esses movimentos irão inspirar o movimento grevista dos 

trabalhadores bancários quando do surgimento das transformações que iriam afetar a 

classe-que-vive-do-trabalho. 

 

Segundo ANTUNES (2002, p.23) a década de 1980 presenciou, nos países 

de capitalismo avançado, profundas transformações no mundo do trabalho, nas suas 



 45 

formas de inserção na estrutura produtiva, nas formas de representação sindical e 

política. Foram tão intensas que a classe-que-vive-do-trabalho sofreu a mais aguda 

crise deste século, que atingiu não só a sua materialidade, mas teve profundas 

repercussões na sua subjetividade e, no íntimo inter-relacionamento destes níveis, 

afetou a sua forma de ser. 

 

Muito embora o Brasil não estivesse entre as nações de capitalismo 

avançado, na década de 1980, passou, assim como toda a América Latina, por 

profundas mudanças políticas, sociais e econômicas.  

 

O Banco do Brasil, sendo um banco do governo, não fugiu à regra. Muito pelo 

contrário, foi a instituição bancária que mais sofreu com as transformações e mudanças 

no mundo do trabalho responsáveis por afetar a sua área de atuação, a sua cultura 

como empresa e as relações profissionais e trabalhistas dos seus funcionários. 

 

As atividades bancárias nas décadas de 70 e 80 não eram totalmente 

mecanizadas. As agências do Banco do Brasil possuíam a seguinte configuração de 

setor – tomando como base uma agência de maior nível (nível I – com maior 

quantidade de cargos e funções): um gerente geral, um gerente de administração, um 

supervisor e um assistente do setor de expediente - SETEX, um supervisor e um 

assistente do setor operacional-rural - SETOP, um supervisor e um assistente do setor 

interno - SETIN; dois carreiras de apoio, três menor-auxiliares de serviços gerais. Sob a 

responsabilidade do supervisor do SETEX, trabalhavam sete caixas executivos e quatro 

postos efetivos; sob a responsabilidade do supervisor do SETIN, trabalhavam, além do 

assistente, quatro postos efetivos e sob a responsabilidade do supervisor do SETOP, 

além do assistente, dois fiscais (da rural) e quatro postos efetivos. 

 

A estrutura acima, típica do final dos anos 1970 e início dos anos 1980, terá a 

sua nomenclatura alterada a partir de 1988 com o Novo Modelo Organizacional voltado 

para o mercado como banco múltiplo. E será frontalmente modificada na década de 



 46 

2000, com as constantes estratégias organizacionais e tentativas de mudança de 

cultura e com os contínuos ajustes administrativos e tecnológicos. 

 

A primeira estratégia adotada ocorreu no ano de 1986 e marcou 

profundamente o destino do Banco do Brasil como instituição, selando o destino de 

todos os trabalhadores que atuavam no país. A partir de 1986 é retirada a “conta 

movimento” do Banco do Brasil e a instituição passaria de banco agrícola e de 

desenvolvimento para banco múltiplo.  

 

Com essa modificação “estratégica” para se adequar às modificações que 

estavam ocorrendo no mundo do trabalho (automação, inovações tecnológicas e etc), o 

banco teve que se adaptar ao mercado para concorrer com bancos privados e para, 

através dos resultados obtidos (lucros), com os novos negócios de um banco múltiplo, 

conseguir pagar a sua folha de pagamento e as despesas administrativas. A partir daí, 

foram iniciados os reajustes na estrutura do BB que modificou profundamente a forma 

como o trabalhador bancário exercia o seu trabalho e conseqüentemente a relação 

desse trabalhador e a sal qualificação.  

 

Em 1988 o banco lançou o programa NMOA (Novo Modelo Organizacional 

das Agências). A estrutura básica de uma agência bancária nessa época possuía 

nomenclaturas advindas da ditadura militar, principalmente, em referência aos modelos 

de estrutura do exército. Citamos como exemplos: PLATA (plataforma, setor de 

atendimento aos clientes), RETAG (retaguarda, setor de suporte) e BATER (bateria de 

caixas executivos) e etc. O Novo Modelo, também conhecido como “Novo Rosto” 

assinalava inicialmente uma mudança estrutural na rede de agências através da 

reengenharia e dos programas de qualidade e já apontava para uma nova estrutura 

com significativa redução do quadro de funcionários. Com o novo modelo a agência 

passou a ser dividida em atendimento (área direcionada ao atendimento de clientes – 

sem a sala de auto-atendimento) e suporte (todo o restante da parte de apoio aos 

negócios demandados no atendimento). 
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As modificações em termos quantitativos: uma agência do BB na década de 

1980, localizada no interior do Estado, possuía um quadro de trinta e sete funcionários. 

Atualmente (2006) essa mesma agência funciona com doze funcionários.  

O novo modelo trazia além de um novo rosto (redução de processos), a 

redução da quantidade de funcionários, considerados como excedentes.  

 

As listas não apresentavam critérios, e se esses critérios existiam, não eram 

definidos, esclarecidos ou discutidos com os funcionários. As listas amanheciam no 

quadro de avisos das agências provocando insatisfação, decepção, afastamento por 

licença-saúde, desespero, posicionamento individualista, revolta e etc. 

 

Na década de 1980 também foram criados os Centros de Serviços e 

Comunicações, conhecidos como CESEC. Estes centros serviriam como suporte para 

os serviços eliminados das agências e funcionavam, em sua grande maioria na capital 

do Estado ou em cidades de grande porte. Os funcionários incluídos na lista de 

excedentes tinham duas opções: pedir transferência para o CESEC (que tivesse a 

vaga) mais próximo ou ser “convidado” a sofrer uma possível demissão.  

 

Paralelamente a retirada da conta movimento, a autorização e modificação de 

banco de agente de desenvolvimento para banco múltiplo e reorganização da estrutura 

organizacional o banco seguia com o seu modelo de educação bancaria. 

 

 

3.3 Da Educação bancária à educação para o mercado (1965-1989) 

 

Em 1965 o Banco do Brasil passava a desenvolver treinamentos internos, 
presenciais e a distância, com a criação do DESED (Departamento de Seleção 
e Desenvolvimento do Pessoal). O DESED surge com propostas ousadas para 
a época: parcerias com importantes instituições de ensino, escolas de inglês, e 
oferta de bolsas de estudo no exterior (1965). 

Na década de 1960 para os responsáveis pelas funções operacionais, as 

relações entre educação e trabalho eram mediadas por atividades operacionais. O 
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trabalhador era considerado qualificado quando executava tarefas com habilidade, 

geralmente adquirida pela combinação entre treinamento e experiência, que se dava 

através da mediação das atividades laborais. Em decorrência da natureza dos 

processos técnicos, transparentes, rígidos e estáveis, bastavam habilidades 

psicofísicas, memorização e repetição de procedimentos para definir a capacidade para 

executar determinadas tarefas, cujas variações pouco significativas ao longo do tempo 

permitiam uma adaptação quase "natural" às mudanças. A esta forma de organização 

do trabalho correspondiam padrões de vida social igualmente bem definidos e 

relativamente estáveis. 

Desta forma, não se exigia do trabalhador mais do que alguns anos de 

escolaridade, o suficiente para permitir o domínio de alguns conhecimentos básicos de 

leitura, de escrita, de cálculo, da natureza e da sociedade. 

É essencial lembrarmos que os novos funcionários, na maioria das vezes, 

teriam que optar por ou fazer “carreira” no banco ou “carreira” na universidade. Porque 

ambas, para empresa, eram incompatíveis, atrapalhavam o desempenho na função, e a 

graduação não acrescentaria em nada na formação do trabalhador bancário.  Situação 

que se modificará com o paradigma do mercado. 

Evidentemente, para os que exerceriam as funções intelectuais relativas à 

direção política e técnica, bem como à pesquisa e desenvolvimento, já se exigiam 

outras relações com o trabalho, não mais mediadas pelo "fazer", e sim pelo domínio do 

conhecimento científico, das habilidades cognitivas superiores e das formas de 

comunicação, adquiridos através de formação escolar prolongada. 

Como não havia incentivo ou necessidade de ascensão na empresa, pois o 

parâmetro era o tempo de serviço, a qualificação realizada era baseada em repassar 

rotinas e transmitir informações, através de manuais de serviços ou de treinamentos 

presenciais ou à distância. A conhecida educação bancária. 
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Em toda a bibliografia sobre educação ou teorias da educação, não 

encontramos outra referência sobre a educação bancária senão a exemplificada por 

Paulo Freire em seu livro Pedagogia do Oprimido, onde ele faz uma oposição entre a 

Educação bancária com a Educação Libertadora. 

Para Paulo Freire, vivemos em uma sociedade dividida em classes, sendo 

que os privilégios de uns, impedem que a maioria, usufrua dos bens produzidos e, 

coloca como um desses bens produzidos e necessários para concretizar a vocação 

humana de ser mais, a educação, da qual é excluída grande parte da população do 

Terceiro Mundo. Refere-se então a dois tipos de pedagogia: a pedagogia dos 

dominantes, onde a educação existe como  prática da dominação, e a pedagogia do 

oprimido, que precisa ser realizada, na qual a educação surgiria como prática da 

liberdade. 

O movimento para a liberdade deve surgir e partir dos próprios oprimidos, e a 

pedagogia decorrente será “aquela que tem que ser forjada com ele e não para ele, 

enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade". 

Vê-se que não é suficiente que o oprimido tenha consciência crítica da opressão, mas, 

que se disponha a transformar essa realidade; trata-se de um trabalho de 

conscientização e politização. 

A pedagogia do dominante é fundamentada em uma concepção bancária de 

educação, (predomina o discurso e a prática, na qual, quem é o sujeito da educação é o 

educador, sendo os educandos, como vasilhas a serem enchidas; o educador deposita 

"comunicados" que estes, recebem, memorizam e repetem), da qual deriva uma prática 

totalmente verbalista, dirigida para a transmissão e avaliação de conhecimentos 

abstratos, numa relação vertical, o saber é dado, fornecido de cima para baixo, e 

autoritária, pois manda quem sabe.  

Dessa maneira, o educando em sua passividade, torna-se um objeto para 

receber paternalisticamente a doação do saber do educador, sujeito único de todo o 

processo. Esse tipo de educação pressupõe um mundo harmonioso, no qual não há 
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contradições, daí a conservação da ingenuidade do oprimido, que como tal se 

acostuma e acomoda no mundo conhecido (o mundo da opressão)- -e eis aí,  a 

educação exercida como uma prática da dominação. 

Os autores mais antigos, que podemos rotular de "tradicionais", vêem o 

processo educacional desse tipo de educação como aquele focado no ensino e no 

professor. O aluno é o depositário dos conhecimentos do professor. Na linguagem de 

Paulo Freire, este sistema de ensino é denominado de educação bancária.  

A metodologia de ensino caracteriza-se pela "transmissão" de conteúdos, 

cabendo ao professor expô-los e demonstrá-los. Ao aluno cabe o papel de demonstrar 

que sabe reproduzir o conhecimento do professor. o conhecimento é visto aqui como 

um acúmulo de informações e o aprendizado como um produto. 

Nas décadas de 60 e 70, os instrutores do banco não tinham noção do que 

estava sendo dito através de termos técnicos psico-sócio-pedagógicos. Alguns 

funcionários do extinto DESED – Departamento de Seleções (área de educação do 

banco) - hoje denominado Gestão de Pessoas (transformado em Vice-presidência no 

Governo Lula) caminhava cada vez mais para o descontentamento nas atividades e 

cursos de formação – baseados na educação bancária - uma vez que os instrutores do 

banco permaneciam arraigados aos conceitos de transmissão de informação e do 

conhecimento, não sabiam mais como se comportar diante de trabalhadores críticos 

que evoluíam, acompanhando, de forma natural, o movimento histórico de seu tempo.  

A utilização de termos como maturação, equilibração, assimilação, 

acomodação, aumento do conhecimento, dinâmica de grupo, etc., era estar se 

utilizando de um vocabulário que não lhes dizia respeito. O vocabulário específico era o 

dos cursos formatados pelo banco que deveriam ser transmitidos pelos instrutores em 

salas de treinamento.  

Nesse contexto, à margem do academicismo e da educação bancária, tendo 

como base a escola estruturalista de Jean Piaget, o pensamento de Lauro de Oliveira 



 51 

Lima perpassava numa nova visão de educação que fugia do lugar comum dos críticos 

tradicionais.  

As descobertas científicas de Jean Piaget abririam um novo campo para a 

didática, na época, não discutidas ou aplicadas por desconhecimento ou desinteresse 

por conta da educação pública e privada. A teoria de Jean Piaget revolucionava a 

didática, não só no seu sentido político e psicológico, mas, principalmente, no seu 

sentido pedagógico.  

A área de educação do Banco iria buscar no livro “Treinamento em Dinâmica 

de Grupo no Lar, na Empresa e na Escola”, e na condução – pelo próprio autor - de 

palestras, mini-aulas e dinâmicas para os instrutores do Banco do Brasil. 

Ao buscarmos informações sobre a formação e a obra de Lauro de Oliveira, 

descobrimos que, em primeiro lugar ele não é acadêmico e não redige como os 

acadêmicos. Ele tem apenas cursos de graduação em Direito e em Filosofia. Depois, a 

obra de Lauro de Oliveira Lima é densa, necessitando uma compreensão mínima de 

antropologia, sociologia, filosofia, psicologia e pedagogia.  Dentre as suas obras, 

encontramos: "Mutações em Educação Segundo Mc Luhan", “Estórias da Educação no 

Brasil: de Pombal a Passarinho”;, ou “A Escola Secundária Moderna”, “A Escola no 

Futuro”; “Os Mecanismos da Liberdade (Microssociologia)”; Escola Secundária 

Moderna”; “Introdução à Pedagogia”, “Pedagogia: Reprodução ou transformação” e etc. 

Nos anos 70 e, mesmo muito antes, o professor Lauro de Oliveira Lima 

tentava introduzir as idéias que mesclavam a Psicologia e a Pedagogia em uma 

harmônica combinação geradora de inúmeros benefícios e avanços na arte de educar. 

Através de sua fala percebemos que todos os membros da espécie humana 

são diferentes entre si, resultando cada um deles ser uma construção baseada em dois 

fatores principais: sexual, pelo aspecto da genética; e, sócio-cultural, a partir da 

percepção de que as experiências de vida moldam os seres humanos.  
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E é LIMA (1982, pp.74 e 75) quem nos alerta para: 

 
[...] imaginar o perigo de um processo educativo que uniformizasse o 
comportamento sensoriomotor, verbal e mental de todos os indivíduos de uma 
população. È a variedade dentro de cada espécie que permite sua 
sobrevivência [...]. No processo evolutivo das espécies, para que se conserve a 
unidade, existe permanente equilibração entre diferenciação e 
homogeneização (redistribuição ou compensação das diferenças entre todos 
os membros da população, o que equivale a um processo dialético). Um 
mínimo de homogeneidade sendo a condição do cruzamento é, 
conseqüentemente, a condição de variação, pois a variação resulta das 
combinações. 

 

 

 Lauro também aborda de uma forma muito peculiar o conceito da 

singularidade visto por outro prisma, utilizando os conceitos de individualização e 

socialização: 

 
Ampla socialização (aumento das interações) favorece a individualização por 
aumentar os encontros e o aumento da individualização enriquece a 
socialização por diversificar as interações: No microgrupo, este processo 
chama-se dinâmica de grupo, e, no plano populacional, “Democracia”. 

 
 

Surpreendentemente, é na interação grupal que se afirma a personalidade 

(as diferenças, as variações, os papéis), pois, se não há diferença não terá sentido a 

interação (processo dialético): É falsa, pois, a antinomia entre socialização e 

individualização. 

 

As citações acima já começam a delinear uma das principais contribuições do 

pensamento piagetiano e da psicopedagogia para a educação pós-moderna: quando se 

fala em singularidade, o que está se abordando é a importância da preservação das 

diferenças salutares dos indivíduos visando, ironicamente, integrá-los a partir da 

complementarização dos seus saberes diferenciados.  

 

 

Segundo LIMA (1982, p.93), o processo educativo: 
 

[...] parece-se muito com o ato de alimentar-se (donde a expressão aluno 
significar, em latim, “aquele que é alimentado”). Jamais alguém, examinando 
as fezes para avaliar o processo digestivo, esperaria que o alimento deglutido 
aparecesse em sua forma original (seria a prova do não-funcionamento do 
aparelho digestivo). Ora, nos exames, a expectativa é praticamente contrária: 
O alimento deve aparecer na forma em que foi fornecido... sob pena de 
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reprovação! No processo escolar, como se vê, não se admite digestão! Daí ser 
estritamente proibido criar. 

 

Lauro foi o maior interlocutor das idéias de Jean Piaget no Brasil, além de ter 

criado um método pedagógico, o Método Psicogenético, para aplicação na educação. 

As idéias de Lauro de Oliveira Lima não se limitavam a uma compilação da obra de 

Jean Piaget. A base estruturalista piagetiana do professor Lauro é uma opção, 

entendendo-se a palavra opção como uma escolha entre diversas opções. Sua obra 

revela-nos um conhecimento geral que discorre criticamente sobre diversas correntes 

de pensamento tendo como ponto de partida a teoria piagetiana de desenvolvimento da 

inteligência.  

 

É provável que este conhecimento holístico tenha sido adquirido de seu 

tempo de seminarista ou no seu curso de filosofia. Percebe-se em sua obra influências 

de Lewin, Chardin, Mounier, Freud, Chomsky, Kant, Hegel, Marx, Mounoud, 

Waddington, Foucault e, principalmente, Jean Piaget. Este último dando os 

fundamentos estruturalistas para suas propostas pedagógicas. 

 

A obra de Lauro de Oliveira Lima tornou-se desconhecida dos acadêmicos 

em função, do que ele próprio denuncia em seu livro “O „Enfant Sauvage‟ de Illich numa 

Sociedade sem Escolas”: de que o que é nacional não serve para os brasileiros. 

Autores alienígenas vendem livros como água sem nenhum valor didático pedagógico. 

E um dos exemplos disso é o próprio Ivan Illich com seu livro “Sociedades sem 

Escolas”, onde o ex-padre resolveu refletir sobre um assunto que lhe é desconhecido e 

virou moda nos meios pedagógicos brasileiros, provavelmente tão carentes de saber 

quanto ele.  

 

Depois do golpe militar de 1964, Lauro de Oliveira Lima e outros educadores 

foram afastados do cenário pedagógico nacional. A educação brasileira perdeu-se em 

teorizações inúteis que pouco ou nada contribuíram para uma mudança de fato no 

aspecto estrutural qualitativo. A impossibilidade de se criar novos métodos levou os 

planejadores educacionais a um ciclo vicioso, onde, ao invés de buscar mudanças 
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estruturais, buscaram-se adaptações já aplicadas em outros países capitalistas em 

franco desenvolvimento como saída para nossa crise na educação. 

Talvez essas características de vanguarda das obras de Lauro de Oliveira 

tenham atendido às necessidades de um grupo de intelectuais instrutores da área de 

educação do Banco do Brasil, na tentativa de superar a transmissão de conteúdos, a 

educação bancária. 

 

A obra de Lauro é abrangente e refletia um avanço nas descobertas 

pedagógicas e não se limitava ao desenvolvimento puro e simples dos processos 

pedagógicos, abria novos horizontes e possibilidades para a libertação da educação 

bancária.  

 

Comparações sintéticas entre as características da escola tradicional e o 

Método Psicogenético proposto por Lauro de Oliveira Lima e utilizado pelo Banco do 

Brasil como possibilidade de formatação dos seus treinamentos presenciais: 

 

      A partir da leitura da obra de Lauro de Oliveira Lima podemos fazer uma 

comparação-resumo do que representa para a didática a escola tradicional e o que 

propõe o Método Psicogenético. Talvez outros nomes ou adjetivos possam ser 

acrescidos, mas estes dão uma nítida noção comparativa entre uma realidade e outra. 

As comparações a seguir são apenas um resumo elaborado pelo autor deste trabalho, 

retirado da obra estudada. O livro "A Escola Secundária Moderna" contém, em 

apêndice, com a colaboração do professor Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes, um 

trabalho como este, porém mais aprofundado.  

 

 

ESCOLA 
TRADICIONAL 

MÉTODO 
PSICOGENÉTICO 

Ensino Aprendizagem 

Aula expositiva dinâmica de grupo 
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Dar aula 
orientar um período de 

aprendizagem 

Aula Brincadeira 

Memória 
inteligência (solução de 

problemas) 

Tortura Prazer 

"Caretice" "cabeça-feita" 

"Psicodélico" ("doidão") Criativo 

Fraude Relaxamento 

Recursos áudio-visuais técnicas de aprendizagem 

"Eu tô na minha" "Eu tô na nossa" 

Programa objetivos 

Disciplina interdisciplinariedade 

Linearidade complexificação 

Professor equipe interdisciplinar 

Memória criatividade 

Repressão (proibições/ terrores irracionais) "É proibido proibir" 

Saber escolar saber de rua 

Fazer compreender 

Acerto como avaliação erro como avaliação 

Avaliação pelo professor avaliação pelos alunos 

Perspectivas necessidades 

Heteronomia autonomia 

Engajamento acrítico crítica da realidade 

Equilibração desequilibração 

O que fazer para que e porque fazer 

Produto processo 

Rendimento ludicidade 
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Perfeito possível 

Mando/obediência discussão 

Autoritarismo autoridade 

Imposição respeito 

Decisão unilateral decisão grupal 

Resposta pronta desafios 

Individual grupal 

Adestramento crescimento 

Macetes construção 

Co + ação co + operação 

Dever cooperação 

Chefia liderança emergencial 

Prêmio e castigo grupo-análise 

Professor informador professor orientador 

Aluno ouvinte aluno pesquisador 

Escola = casa do professor 
escola = casa da 

criança/estudante 

 

 

Outro autor que teve referências na construção do papel da educação no 

Banco do Brasil durante a década de 1970 foi Álvaro Vieira Pinto (intelectual de grande 

prestígio no início da década de 1960), atuou principalmente no Rio de Janeiro, na 

antiga Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) e no Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros (ISEB), fundado em 1956 e fechado em 1964, após o golpe militar.  

 

Segundo PINTO (2005, p. 30,31,32,33,34 ), a educação em sentido amplo e 

autêntico é inerente à existência humana em toda a sua duração e em todos os seus 

aspectos. 
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 Quanto ao caráter histórico-antropológico da educação, Álvaro Vieira Pinto, o 

constitui em doze características essenciais, que são: 

a) A educação como um processo, portanto é o decorrer de um fenômeno (a formação 

do homem) no tempo, ou seja, é um fato histórico; 

b) A educação é um fato existencial, refere-se ao momento como o homem se faz ser 

homem. A educação configura o homem em toda sua realidade; 

c) A educação é um fato social. Refere-se à sociedade como um todo; 

d) A educação é um fenômeno cultural. É a transmissão integrada da cultura em todos 

os seus aspectos, segundo os moldes e pelos meios que a própria cultura existente 

possibilita. 

e) A educação não pode consistir na formação uniforme de todos os seus membros; 

f) A educação se desenvolve sobre o fundamento do processo econômico da 

sociedade; 

g) A educação é uma atividade teleológica. A formação do indivíduo sempre visa um 

fim. Está sempre “dirigida para”.; 

h) A educação é uma modalidade de trabalho social. Para compreendê-la é necessário 

utilizar as categorias histórico-antropológicas dialéticas, que definem o conceito de 

“trabalho”. A educação é parte do trabalho social. 

i) A educação é um fato de ordem consciente; 

j) A educação é u processo exponencial, isto é, multiplica-se por si mesma com sua 

própria realização; 

k) A educação é por essência concreta. Pode ser concebida a priori, mas o que a define 

é a sua realização objetiva, concreta; 

l) A educação é por natureza contraditória, pois implica simultaneamente conservação 

(dos dados do saber adquirido) e criação, ou seja, crítica, negação e substituição do 

saber existente. 



 58 

 

Em seus estudos, Álvaro Vieira Pinto já se preocupava com a construção do 

conceito de trabalho tecnologicamente elaborado, em Ideologia e desenvolvimento 

nacional (1956) e preocupou-se em pensar continuamente os temas técnica, tecnologia 

e educação.  

Segundo Vieira, o homem necessariamente trabalha, e quanto mais 

elaborada é a sua capacidade de trabalhar, mais humanizado ele se torna. O fruto de 

seu trabalho é a fonte básica para o estudo antropológico de sua existência, uma vez 

que na relação entre homem e utensílio se apresenta o "grau de domínio" que o sujeito 

tem sobre o objeto, ou, inversamente, o "grau de subordinação" que a situação lhe 

impõe. Há algo da forma-homem na forma-trabalho e vice-versa.  

A consciência crítica, assim como a apresenta Vieira Pinto, é sempre um 

patrimônio das massas. Enquanto atributo dos trabalhadores, essa consciência torna-se 

crítica quando o homem passa a ter clareza de que "deve" mudar a realidade.  

Se a consciência crítica se faz quando o trabalhador se apropria de um 

"dever fazer" ao mesmo tempo em que explica por que e como realizar seu intento, o 

que torna crítica essa consciência apropriada é justamente a ação daqueles que 

precisam efetivamente mudar o mundo.  

Quem não precisa mudá-lo, porque da imutabilidade se beneficia, ou porque, 

mesmo percebendo a premência da mudança, opta pelos mecanismos tradicionais de 

progresso e estabilidade, reveste-se da consciência ingênua que contém o ponto de 

vista de quem não fez da reflexão uma passagem "da consciência em si para a 

consciência para si".  

Essa maneira de enunciar a presença de uma consciência que já se tem, 

mas da qual ainda é necessário "tomar posse", fez dos primeiros escritos de Vieira 
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Pinto um conjunto argumentativo com o qual o autor demonstrava sua passagem do 

continente kantiano para o continente hegeliano, onde se instalou por muito tempo.  

Vieira Pinto reconhecia como válida a hipótese de que o mundo se apresenta 

ao existente humano como campo das ações possíveis. Diante disso, o autor 

empreende uma operação conceitual muito assemelhada ao método lukacsiano, o que 

lhe permite afirmar que estudar o trabalho e a tecnologia corresponde a investigar a 

cultura daqueles que têm acesso imediato à realidade, como diria Lukács.  

Sua valorização do trabalho industrial decorria da convicção que tinha de que 

o homem, ao executar tarefas mais elaboradas, especialmente aquelas que são feitas 

com a mediação da máquina, passa a expressar sua consciência (já existente) de forma 

progressivamente mais clara. Seu diagnóstico sempre foi contundente: o trabalho 

exercido sobre o mundo que está à mão é aquele que o transforma eficazmente. 

A incultura, no seu entender, não corresponde a ausência de conhecimento, 

mas sim a um grau da própria cultura de um tempo.  

Um exemplo dos efeitos desse modo de pensar (o qual, inclusive, seria 

bastante utilizado por Paulo Freire e que o Banco do Brasil utilizaria através na 

formação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos – Programa BB EDUCAR) pode ser 

obtido na sua definição de analfabetismo. 

Segundo Vieira Pinto, o analfabetismo não é uma essência em si, mas sim 

um grau do próprio alfabetismo. Ou seja, se existem pessoas plenamente alfabetizadas, 

existem também aquelas que estão "alfabetizadas em escala zero". Se a letra e a 

gramática são também bens tecnológicos, o manuseio dessa "tecnologia" conduz a um 

lugar na gradação do alfabetismo.  

O problema maior a ser enfrentado, no âmbito das lutas pelo 

desenvolvimento, apresentava-se como conseqüência da co-habitação da consciência 
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crítica com a consciência ingênua. Essa co-habitação era descrita com a "metáfora do 

pêndulo".  

A realidade brasileira, percebida por Vieira Pinto, comportava-se como um 

pêndulo que toca ora as "zonas de aceleração da sociedade", ora as "zonas de 

retenção". Aceleração era o mesmo que industrialização e qualificação do trabalho das 

massas; retenção era o arcaísmo resultante do conluio entre as elites e o capital 

estrangeiro.  

Para Vieira Pinto, quanto mais a consciência crítica conseguisse se 

estabelecer, ou seja, quanto mais o trabalhador recebesse condições mais elaboradas 

para se apropriar do trabalho que já realizava, mais o pêndulo permaneceria retido nas 

zonas de aceleração, demorando a voltar aos condomínios do atraso, 

conseqüentemente, desmobilizando-o:  

[...] à medida que maior número de indivíduos ingressassem nas formas 
adiantadas de produção, ampliando, portanto, sua área de contato com a 
objetividade e aumentando seu interesse na transformação das coisas, o 
pensamento crítico passaria a preponderar (Vieira Pinto, 1960, v.2, p. 19). 

A partir das idéias e concepções de Lauro de Oliveira Lima e de Álvaro Vieira 

Pinto, a área de Educação do Banco, no final dos anos 1970, implanta as tecnologias 

avançadas de ensino profissional em sala de aula - disposição de carteiras em forma de 

"U", mesas modulares, jogos e dinâmicas de grupo, entre outros -, que valorizam a 

figura do treinando como sujeito da aprendizagem. 

A disposição das salas de aulas melhorou com a implantação das 

tecnologias avançadas e com a aplicação de jogos e dinâmicas de grupo nos 

treinamentos. Mas permanecia a formação restrita e direcionada para os executivos e 

gerentes (cargos comissionados) enquanto os escriturários (chão de fábrica) 

permaneciam sem participação nos treinamentos, que na maioria aconteciam em 

capitais ou na Direção Geral em Brasília (DF).  
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Para os escriturários restavam os manuais de instrução e serviços, as 

circulares-internas de rotinas e, quando possível, os auto-instrucionais (pequenos 

cursos em formatos de revistas e apostilas) que eram elaborados para estudo no 

horário de expediente. Os conteúdos se limitavam à língua portuguesa, grafoscopia, 

serviço de tesouraria, contabilidade e etc. 

As idéias de Lauro de Oliveira Lima se reduziram às dinâmicas e 

reestruturação das salas de aula; quanto às concepções de Álvaro Vieira Pinto, foram 

aproveitadas em textos ou boletins específicos da área e adotadas através das idéias 

de Paulo Freie nos cursos de Alfabetização de Jovens e Adultos – BB EDUCAR – 

patrocinados pela Fundação Banco do Brasil, que permanece até hoje. 

Dessa forma, o papel da educação no Banco do Brasil até 1988 – muito 

embora a tentativa de vanguarda de alguns dos profissionais da área, comprometidos 

com a educação dos bancários, de que fossem adotadas as idéias de Lauro de Oliveira 

Lima e Álvaro Vieira – seguia para a abertura econômica marcado pela educação 

bancária, baseada na leitura de rotinas, instruções e transmissão de conteúdos.  

 

3.4 O Banco do Brasil e o paradoxo da abertura econômica 

 

Surge o Programa de Informatização no Treinamento, com a participação do 
BB no curso Como Planejar o Treinamento em Informática, que abordava, 
entre outros assuntos, fundamentos de TBC (Treinamento Baseado em 
Computador, 1989). 

 

A década de 1980 caracterizou-se por uma total desestruturação e 

desorganização da política econômica brasileira. Nas raízes dessa desestruturação 

estavam: a ineficiência e fadiga dos instrumentos de política econômica de longo prazo 

e o desgaste dos mecanismos de política de curto prazo, os quais resultaram na erosão 

da própria imagem das autoridades responsáveis pela política econômica.  

 

Dirigentes empresariais, diante do quadro da crise brasileiro da década de 

1980, passaram a adotar como modelo referencial de desenvolvimento industrial, o da 
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indústria automobilística Japonesa. A missão era simples: identificar a estrutura e 

estratégia de competitividade utilizada pelo modelo Japonês. 

Em 1986, teve início a mudança que resultaria na inauguração da filial 

brasileira da Visa. Alguns bancos locais, como o Banco do Brasil, o Nacional e o Chase 

Manhattan Bank, manifestaram o desejo de emitir cartões da empresa. O contrato com 

a Credicard foi rescindido com o consenso de ambas as empresas. 

 

Em 1987, a Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. foi estabelecida 

formalmente no país como representante oficial da Visa International, com a 

inauguração de um escritório no Rio de Janeiro e estreita o relacionamento da matriz 

com os emissores de cartões Visa no Brasil, com o lançamento de produtos e serviços 

inovadores. 

 

Até o final da década de 1980 a carreira do trabalhador bancário poderia ser 

considerada como promissora. Ser gerente do Banco do Brasil tinha um status social: 

garantia de boa renda e aposentadoria. No entanto, após a redemocratização e a partir 

da abertura econômica, inicia-se o grande pesadelo para a categoria bancária. Com a 

liberalização e abertura financeira, surgem a reengenharia, downsizing, redução de 

“gordura”, corte de pessoal, receita de consultorias estrangeiras adaptadas às 

interpretações fiéis dos analistas de O&M (organização e métodos, agora conceituada 

como OSM – organização, sistemas e métodos), com uma dose do “jeitinho 

brasileiro”para ganhar eficiência, sinergia, flexibilização, terceirização e etc.  

 

Com a inflação a receita dos bancos caiu. A disputa por mercados aumentou 

e em busca de escala os bancos faziam fusões, associações, incorporações, 

privatizações. A cada processo, em vez de comemorar o crescimento da empresa ou, 

pelo menos a sobrevivência dela no mercado, os funcionários se apavoravam. 

 

Na busca desenfreada de competitividade, inclui-se a crescente utilização de 

inovações tecnológicas e financeiras como diferenciais na disputa por clientes. A 
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generalização dos gastos com informática e telecomunicações acentua o encolhimento 

no número de postos de trabalho nos bancos. 

 
Com a globalização da economia e o acirramento da concorrência 

internacional a partir da década de 1970, em nível mundial, e do início dos anos 1990 

no Brasil, o padrão de acumulação de capital entrou em crise devido a fatores como a 

saturação do mercado de bens duráveis, a perda do poder aquisitivo dos consumidores, 

a entrada de novos países produtores e a formação de blocos regionais. Enquanto 

outros países disputavam espaços e formavam blocos diante dessa nova fase de 

reestruturação do capital, o Brasil após a transição democrática mergulhava num 

caminho incerto e rodeado por crises sucessivas. 

 

As organizações buscavam um modelo organizacional de referência que 

fosse capaz de possibilitar a elaboração de estratégias de sobrevivência das empresas 

brasileiras. 

 

No final dos anos 1990, com o objetivo de acompanhar de perto as mudanças 

em seu ambiente de organizacional, principalmente pelo enfraquecimento perante o 

sistema financeiro, o Banco do Brasil adotava em seu planejamento a filosofia da 

administração estratégica. Tal medida visava modificar e aprimorar comportamentos em 

todos os níveis da organização e de permitir alterações estruturais – com agilidade – 

sempre que a dinâmica dos negócios recomendarem. 

 

O Banco do Brasil passava a discutir e estruturar o projeto “Novo modelo de 

crescimento para o país – o papel do Banco do Brasil”. 

 

Acreditava-se na retomada do crescimento econômico com distribuição de 

renda e o principal objetivo do projeto era orientar o planejamento estratégico do banco 

diante dessa crença. 

 



 64 

Era um momento de crise. Mais uma crise! E não faltava a “esperança” de 

que a economia brasileira reunisse extraordinário potencial de crescimento e a “quase-

certeza” de que o país poderia reencontrar um caminho de expansão. 

No final dos anos 1980 foram produzidos trabalhos e pesquisas acadêmicas, 

a saber: tendências da política brasileira a longo prazo, professor Walter de Góes, Unb, 

Brasília (DF), O financiamento do desenvolvimento regional brasileiro na próxima 

década: o papel do Banco do Brasil, do professor Paulo Roberto Haddad, da UFMG; 

Condicionantes Externas a uma nova etapa de crescimento, Professor Francisco 

Eduardo Pires de Souza, da UFRJ; Alternativas para a política de estabilização, 

Professor Dionísio Dias Carneiro, da PUC/RJ; O papel do estado e a questão do 

financiamento na  nova política industrial brasileira – diretrizes para novas relações 

entre bancos oficiais, o governo e o setor privado e etc. 

 

Todos esses trabalhos fizeram parte do projeto de estudo para adoção do 

novo modelo estratégico que seria estruturado pelo Banco do Brasil. 

 

Segundo Góes, existiam sólidos argumentos de natureza política que 

permitiriam inferir que a atual instabilidade econômica do país não iria perdurar por 

muito tempo e que poderia surgir, ainda nos primeiros anos da década de 1990, uma 

nova etapa de crescimento da economia brasileira, cujas características fundamentais 

dependeriam do conteúdo político-ideológico e do “pacto” que se pretenderia viabilizar. 

 

Mas quais eram as novas tendências do futuro político brasileiro para os anos 

1990? 

 

Em síntese, duas fortes tendências se desenhavam rapidamente: a 

contenção do controle estatal sobre a economia, especialmente o regulatório e a 

redução da tutela do estado sobre o movimento trabalhista onde as relações entre 

capital e trabalho tenderiam a se tornarem mais livres. 
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A partir dos anos 90 se consolida o processo de financeirização da economia 

global. As empresas passaram a implantar processos de racionalização, 

descentralização e intensificação da terceirização dos serviços. 

As tendências previstas anteriormente foram se consolidando mais do que se 

havia previsto, pois o país viveu nesse período o apogeu do processo de privatização 

das empresas estatais. 

 
 

3.5.  Da Educação bancária à qualidade total 

 

Nesse contexto o Banco do Brasil faz a opção estratégica de reestruturar toda 

a organização tendo como base o programa de qualidade total. 

 

O Programa Qualidade Total - 5s foi concebido por Kaoru Ishikawa em 1950 

no Japão, logo após a Segunda Guerra Mundial. Nessa época o país se encontrava 

totalmente desorganizado e o 5s foi uma ferramenta de qualidade que contribuiu para a 

reorganização da economia japonesa. No Brasil esse modelo foi trazido por Tokashi 

Osada no início da década de 80, e teve muitos problemas de adaptação ao modelo de 

cultura brasileira fazendo muitos programas implantados nas empresas brasileiras 

fracassarem. 

 

A opção por um modelo de educação baseado nas idéias defendidas por 

alguns intelectuais da área de educação estava descartado. É claro, o banco seguia as 

orientações do governo, que seguia as orientações dos acordos com os países 

desenvolvidos, que seguiam as orientações do mercado. 

 

Conforme MAIA FILHO (1998, p. 19) as novas formas de administração 

(reengenharia, administração participativa e, especialmente, a qualidade total) surgiram 

no contexto da terceira revolução industrial. 

 

Para implantar a qualidade nas organizações, as estratégias eram as mais 

diversas e variavam de acordo com cada empresa.  
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Para MAIA FILHO (1998, p.21), existem duas formas básicas de se aplicar a 

qualidade: 

 Envolver os funcionários na filosofia do programa, num programa amplo 

de sensibilização para a qualidade; 

 Treinar os funcionários para essas novas técnicas. 

 
Cinco aspectos centrais são apontados por GENTILI na discussão sobre 

qualidade no mundo dos negócios: 

 

1. A preocupação com a qualidade não é uma questão tão nova assim e remonta 

ao artesanato e ao taylorismo. O que mudava era a visão de qualidade; 

2. A qualidade consiste numa nova estratégia de competência, a partir de uma 

melhor e maior adaptabilidade ao mercado decorrente da maior flexibilidade do 

trabalhador, em substituição ao modelo de acumulação fordista em crise; 

3. A qualidade está intimamente relacionada à produtividade e rentabilidade. Ou 

seja, ninguém iria investir no programa de qualidade comprometendo a produtividade já 

conquistada e por extensão a rentabilidade; 

4. A qualidade supõe uma organização particular do processo produtivo: a 

transformação e/ou substituição do modelo anterior por um novo modelo, por uma nova 

forma de envolvimento. No caso, controle voluntário, participação nos trabalhos em 

equipe e nos círculos de qualidade; 

5. Motivar os funcionários a aprenderem as novas técnicas de controle estatístico, 

de forma a reduzir o índice de erros. A qualidade teria assim um custo da soma da 

eficiência e da ineficiência: obter zero defeitos na produção de uma mercadoria não é 

interessante para o capitalista se tal esforço para obter a qualidade aumentar o preço 

do produto acima da média do mercado.  

 

Acrescentamos, às duas formas básicas informadas por MAIA FILHO sobre o 

processo de implantação do programa de qualidade, duas outras premissas:  

envolvimento da alta administração e alguém que teria de fazer o serviço, executar o 

programa, implementar as ações. No caso da maioria das empresas, firmas de 
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consultoria interna ou externa, no caso do Banco do Brasil, instrutores da área de 

educação - para disseminar o programa, através de cursos -  e os analistas de O&M 

para implementar as mudanças. 

Descreveremos os passos adotados pelo Programa Qualidade Total no 

Banco do Brasil: 

 
Modelo 5s - Qualidade Total  

  

O Programa 5s possuia esse nome devido às iniciais das cinco palavras 

japonesas que intitulam as cinco etapas do programa: seiri, seiton, seiso, seiketisu e 

shitsuke. 

  
1ª FASE - SEIRI ( DESCARTE ) 

 
Ter só o necessário, na quantidade certa. saber diferenciar o útil do inútil, eliminando o 

que não é útil, pode-se concentrar apenas no que é útil. 

   
2ª FASE - SEITON ( ARRUMAÇÃO ) 

 
Trata-se de encontrar um lugar para cada coisa. Cada coisa em seu lugar, após o uso e 

ter o que é necessário, na quantidade certa, na qualidade certa, na hora e lugar certo 

traz vantagens. 

 
3ª FASE - SEISO ( LIMPEZA ) 

  
Cada pessoa deve saber a importância de estar em um ambiente limpo. Antes e depois 

do trabalho realizado deve-se, antes e depois de qualquer trabalho realizado, retirar o 

lixo resultante e dar-lhe o fim que foi previamente acordado. Ambientes limpos lembram 

qualidade e segurança. 

 
4ª FASE - SEIKETSU ( HIGIENE ) 
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Qualidade de vida no trabalho, manutenção de limpeza, da ordem, cuidar da aparência, 

pois em um ambiente limpo a segurança é maior. Quem não cuida bem de si mesmo 

não pode fazer ou vender produtos ou serviços de qualidade. 

 
 

 

5ª FASE - SHITSUKE ( DISCIPLINA ) 

 
Ordem, rotina e constante aperfeiçoamento, reduz a necessidade de controle; 

facilita a execução de toda e qualquer tarefa / operação; os produtos ficam dentro dos 

requisitos de qualidade, reduzindo a necessidade de controles, pressões, etc. 

 
As fases descritas acima faziam parte de cursos auto-instrucionais 

elaborados pela área de educação do banco, transmitidos por instrutores da área com a 

ajuda – na prática – dos analistas de O&M. 

 
Conforme MAIA FILHO (1998, p. 148 e 149), o programa de qualidade total 

que iniciou em 1991 – tempo de maturação considerado mais do que suficiente pelos 

teóricos da qualidade como suficiente para incorporação cultural pelos funcionários e de 

superação do modelo anterior. 

 
Sete anos de implantação de um programa de qualidade seriam suficientes 

para consolidação e sucesso do programa. O que não ocorreu com o Banco do Brasil.  

 
Conforme testemunho do instrutor (entrevistado na pesquisa realizada por 

MAIA FILHO) na implantação do programa houve dificuldade e complexidade por tratar-

se de uma empresa do porte do Banco do Brasil. O empreendimento tornou-se 

particularmente espinhoso para os responsáveis por sua implementação. 

 
O diagnóstico apresentado pelo instrutor, continha, em si, alguns paradoxos, 

pois no momento em que atribuía às gerências médias o ônus pelo fracasso do 

programa, isenta de culpa os demais segmentos da empresa, seja a alta administração 

ou a base. 
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Existiu uma longa distância entre a teoria e a prática do programa – entre a 

sua implementação e efetiva assimilação por parte dos funcionários.  O Programa foi 

um fracasso na prática, pois a intenção real do programa era a conseguir uma quebra 

de cultura para implementação da reengenharia, implantação de novas tecnologias – 

remoções forçadas - e readequação do quadro de funcionários da organização.  

 
O Programa Qualidade Total 5s - era um programa de treinamento intensivo, 

diário, envolvendo toda a organização, sob o controle dos gerentes gerais e da gerência 

média que indiretamente receberam algum tipo de instrução e treinamento. Desde 

fiscalizar clipe jogado em cesta de lixo a relaxar as 07:45h ou 12h através de exercícios 

de Tai-Chi-chuan, conceituados como sessões de relaxamento. 

 
De acordo com ANTUNES (2005, p.37): 

 

[...] a qualidade total deve se adequar ao sistema de metabolismo 
socioprodutivo do capital afetando desse modo tanto a produção de bens e 
serviços, como as instalações, maquinários e a própria força humana de 
trabalho. 

 

Após a implantação frustrada do programa qualidade total – 5s, como modelo 

de educação para o mercado, baseado no sucesso das empresas japonesas, o Banco 

inicia rapidamente o seu processo de reestruturação organizacional (implantação de 

novas tecnologias, terceirização, privatização e etc). 

 

Durante a idealização, implantação e abandono do programa -  período que 

compreende o final dos anos 1980 e o final dos anos 1990, de acordo com a pesquisa 

de assessoria econômica da confederação nacional dos bancários - com o 

desenvolvimento tecnológico, as mudanças na forma de contratação, a precarização 

dos serviços, terceirização e privatização, além da não priorização do financiamento às 

atividades produtivas, no que diz respeito à geração de empregos e rendas os bancos 

se caracterizaram como campeões das demissões no Brasil.  

 

Desse modo, acrescenta ANTUNES (2005, p.37), o apregoado 

desenvolvimento dos processos de “qualidade total” converte-se em: 
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[...] expressão fenomênica, involucral, aparente e supérfula de um 
mecanismo produtivo gerador do descartável e do supérfulo, 
condição para reprodução ampliada do capital e seus imperativos 
expansionistas e destrutivos. 
 

Após a implantação frustrada do programa qualidade total, partir da década 

de 1990, o trabalhador bancário irá conviver com dois paradigmas diferentes: 

competitividade e empregabilidade. 

 

Com esses paradigmas, que papel terá a educação do Banco do Brasil nos 

anos 1990? 

 

3.6 O Banco do Brasil e o paradoxo da privatização (1994-1998/1998-2002) 

      
 
Estou assumindo o cargo de Presidente do Brasil para cumprir o meu papel 
histórico. (Frase do discurso de posse de Fernando Henrique Cardoso). 
 
A maior função social do Banco do Brasil é dar lucro. (Frase de Paulo Cesar 
Ximenes, Presidente do BB em 12.07.1995). 

 
 

O resultado financeiro do banco no segundo semestre de 1994 foi negativo 

em R$ 85 milhões, mas o resultado não é refletido no resultado anual da empresa, já 

que o lucro daquele semestre cobria o déficit daquele período. Ao final do ano o banco 

apresentava um lucro anual superior a R$ 108 milhões. 

 

Para a confederação dos Bancários, o início das mudanças nos bancos 

públicos se dá a partir de 1995, no primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso. 

 

Em janeiro de 1995, o boletim nr. 161, de 05.01.95, do representante do 

funcionalismo no Conselho de Administração (Garef) revelava as preocupações e o que 

se aproximava para os empregados da empresa. Em carta dirigida aos funcionários, o 

conselheiro discutia temas que em breve seriam constantes na empresa: 
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 Transferências compulsórias e incentivadas; 

 Demissão motivada; 

 Programa de aposentadoria incentivada. 

O conselheiro denunciava a falta de discussão do governo sobre as dívidas 

que o Tesouro tinha com o banco. Afirmava o conselheiro que o Banco do Brasil não 

vinha sendo remunerado pelos serviços que prestava ao governo, nem vinha sendo 

ressarcido dos gastos realizados em nome do Tesouro Nacional. Isso, conforme o 

conselheiro no boletim garef 168, de 06.02.95, impactava a liquidez e a lucratividade da 

empresa. 

O ano de 1995 é iniciado por um novo ciclo de crise entre o primeiro 

semestre e o final de 1996. O Banco do Brasil acumulava um prejuízo de R$ 11,2 

bilhões. Como solução para o problema, o governo entre com recursos do tesouro no 

valor de R$ 8 bilhões, integralizando o capital do Banco. 

Uma parte da imprensa veicula a notícia do prejuízo do Banco do Brasil. 

Outras fontes, como o Jornal Correio Brasiliense, edição de 26.07.1995, denunciava 

uma dívida do governo para com o banco em torno de R$ 13,5 bilhões. Tal dívida 

referia-se ao resultado da dívida dos setores público e privado, repassadas ao banco 

pelo Governo Federal. 

O ano de 1995 também é marcado por uma grande reestruturação que 

mudava o paradigma do Banco do Brasil que possuía na política de recursos humanos 

um dos valores mais caros da empresa: em 1906 o banco tinha 133 funcionários 

passando a mais de 120 mil em 1995. Durante os oito anos de governo Fernando 

Henrique Cardoso foram geradas mais de 62 mil demissões, sendo 13,3 mil em uma 

única rodada, no mês de julho de 1995.  

A partir do ano de 1995 o futuro era absolutamente incerto para os 

profissionais do Banco do Brasil. Após a implementação dos chamados ciclos de 
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qualidade total, iniciados em 1992 (cujo verdadeiro nome do projeto foi à tona “Abrindo 

a Caixa Preta”), quando começou a transformação cultural da empresa, substituindo a 

discussão coletiva pela idéia do “eu posso”, “eu faço”, os funcionários estavam à deriva 

e a empresa com as mudanças na sua forma de gestão, também. 

Essas medidas retratam o que Hobsbawm “(1996, p.537), afirmava sobre o 

breve século XX, que: 

[...] acabou em problemas para os quais ninguém tinha, nem dizia ter soluções. 
Enquanto tateavam o caminho para o terceiro milênio em meio ao nevoeiro 
global que os cercava, os cidadãos do “fin-de-si-ecle” só sabiam ao certo que 
acabara uma era da história. E muito pouco mais. 

Sem programa de formação e sem programa de ascensão profissional o 

banco fixava novos critérios para nomeação de superintendentes e gerentes de agência 

e dos estudos destinados à adoção de um plano global de sucessão e transformação 

do sistema de avaliação de desempenho em instrumento mais ágil e eficaz, com ênfase 

na gestão participativa e na busca do autodesenvolvimento profissional. 

O choque cultural no segmento gerencial foi tão devastador que os 

funcionários sobreviventes que ainda se comportavam como à época em que o banco 

não passava de uma autarquia de crédito (1979 a 1986 – fim da conta movimento), só 

tinha duas alternativas: reciclagem ou aposentadoria. 

Sem fazer uma retrospectiva dos problemas enfrentados pelo Banco do 

Brasil desde 1979 a 1994, é notório percebermos que o mecanismo que substituiu a 

conta-movimento, nos meados da década de 1980, não assegurou o aporte de recursos 

por parte do Tesouro, mas inaugurou um período onde os atrasos nos repasses 

passaram a ser freqüentes. O Banco adianta recursos e acaba sendo financiador do 

tesouro. O BB tornou-se menos “estado”, sem deixar de sê-lo e mais “mercado”, sem 

definição clara sobre o seu novo papel.  

Logo após a posse da nova administração em março de 1996, o banco 

aprova o “Plano de ajustes 1995-1996”. Nesse plano estavam descritas as diretrizes da 
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reestruturação que iria ocorrer. As medidas visavam recuperar a situação financeira do 

banco. Dentre elas, ajustes delineados a partir da implantação do novo modelo de 

gestão, envolvendo a reformulação da direção dos órgãos da direção geral, que 

implicariam na revisão de dotação, transferências de atividades entre órgãos, 

descomissionamentos e redução de pessoal. 

Se na política de pessoal o banco estava realizando profundas 

reestruturações, com relação aos serviços e forma de atuação no mercado um novo 

projeto estava sendo estruturado. 

Até o ano de 1996 o principal critério de segmentação do Banco do Brasil era 

o produto. Nas agências, um departamento atendia só o que dissesse respeito ao 

cheque ouro; outro prestava apenas serviços de câmbio, etc. Um mesmo cliente era 

obrigado a se relacionar com diversos funcionários, sendo que nenhum deles o via 

como um todo. 

O Banco do Brasil, a partir de 1996 modifica a sua estratégia de atendimento 

aos clientes e elabora o atendimento baseado na segmentação. O foco foi 

redirecionado, do produto, para áreas estratégicas (mercados).  

Por esse critério de segmentação por mercado, os clientes foram divididos 

em três grupos distintos, quais sejam:  

a) pessoas físicas, internamente segmentado por renda (até três salários 

mínimos, de três a dez salários mínimos etc.), rentabilidade, e, em alguns casos, por 

idade (BBCampus/Teen – nicho abarcando adolescentes e estudantes universitários) 

ou por atividade (BBCampus, produtor rural etc.); 

 b) pessoas jurídicas; e 

 c) governo (Banco do Brasil, 2000). 
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Contudo, a segmentação por mercado ainda não estava de acordo com as 

novas demandas do consumidor. Mas, com a segmentação realizada no mercado 

pessoas físicas, o banco passou a perceber que os clientes desse grupo apresentavam 

necessidades peculiares e muito distintas. 

Assim, após estudos e pesquisas acerca de novas tendências da 

administração de marketing, o Banco do Brasil,  evidenciando sua função de banco de 

varejo, inicia a implantação do Programa Segmentação de Clientes Pessoas Físicas, 

como ferramenta para manter o empresa competitiva no mercado. 

Foi, portanto, numa situação de mercado como essa - em que se destaca o 

Marketing de Relacionamento - que a adoção do modelo de competência se 

transformou num elemento mercadológico fundamental para o Banco do Brasil, a fim de 

responder satisfatoriamente às exigências determinadas pelas mudanças. 

Dessa forma, para dar sustentação ao Programa Segmentação de Clientes 

Pessoas Físicas, o banco concebeu o Programa Profissionalização. 

 

3.7 A Educação para a empregabilidade 

 

É lançado o Programa BB MBA - Treinamento de Altos Executivos, destinado à 
formação de Conselheiros, Diretores, Executivos da Direção Geral e Órgãos 
Regionais, Gerentes de Agências no Exterior e de Agências Estratégicas no 
País.  (Linha do Tempo – Site da Universidade Corporativa do BB) 

É lançado o Programa Profissionalização, que procura estimular a discussão 
de conceitos como empregabilidade, planejamento de carreira e 
autodesenvolvimento profissional. Surge o primeiro treinamento baseado em 
computador (TBC), o curso Fundamentos da Atividade Bancária –1996. (Linha 
do Tempo – Site da Universidade Corporativa do BB). 

 

Com a extinção da conta movimento o Banco do Brasil deixara de ser o 

principal agente financeiro do governo e passa a atuar quase exclusivamente no ramo 

da intermediação financeira e começa a firmar sua identidade social, como banco 

comercial visando a competitividade e a rentabilidade. 
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Muitas ações a partir da década de 1990 são implementadas para a 

mobilização de todo o corpo funcional: estrutura organizacional, modelos de gestão e, 

principalmente seu modo de atuação no mercado. Todas essas modificações visavam a 

formação de uma nova identidade organizacional. 

A lógica da eficiência e da produtividade foi transposta das empresas 

privadas – regidas pelo mercado – para as Estatais. Nos “pacotes de negociação‟ do 

Governo com o Fundo Monetário Internacional sempre estavam incluídas as 

necessidades de empresas mais flexíveis, enxutas para possíveis operações de 

privatização. O Banco do Brasil, com a PREVI - (maior fundo de pensão da América 

Latina,criada pelos funcionários do BB) era um alvo cobiçado. 

Em 1995 a instituição implanta uma série de ajustes. Dentre eles, a 

implementação do PDV - Programa de Desligamento Voluntário. Em 1999, o BB 

contava com a metade do funcionários que haviam iniciado nos anos 1990. 

Em 1996, o DESED de 1965 já se chamava Diretoria de Recursos Humanos. 

Esta Diretoria hierarquicamente subordinada à Presidência (geralmente nomeada) 

diante das megatendências oriundas da reestruturação produtiva, da globalização, 

tecnologia e automação, percebeu que seria necessária uma reavaliação da cultura da 

organização e de sua adequação às novas estratégias e diretrizes administrativas 

encontradas no mercado. 

Dessa forma, visando uma maior competitividade no mercado, a Diretoria 

constatava a necessidade de implementar ações voltadas para políticas de qualificação 

e propostas de educação dos seus profissionais. 

O programa Profissionalização, lançado em 1996, teve esse propósito. Com 

ações voltadas para o autodesenvolvimento e educação à distância – para atingir maior 

número de funcionários – o programa visava a criação de uma filosofia de educação 

voltada para a construção da empregabilidade. Tais ações modificariam profundamente 

a cultura organizacional do Banco do Brasil. 
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Para a empresa o programa visava: 

1. Implementar um processo de reestruturação cultural e educacional, no contexto 

do qual seria valorizada a profissionalização como forma de incrementar a 

competitividade; 

2. Estimular o autodesenvolvimento, o planejamento e o desenvolvimento de 

carreira, vinculados a uma cultura de avaliação de resultados; 

3. Desenvolver novas capacitações, revisar as competências e revitalizar seus 

quadros; 

4. Implantar uma cultura de autogestão de carreira pelos empregados, difundindo o 

conceito de carreira autogerida e atribuindo ao empregado total responsabilidade 

quanto à sua manutenção no mercado de trabalho; 

5. Promover mudanças culturais voltadas para maior adequação das competências 

de seus quadros às novas diretrizes estabelecidas nas políticas de pessoal e, 

6. Trabalhar o moral dos empregados atingidos pelos efeitos de planos de 

desligamentos voluntários efetivados pela empresa e, ao mesmo tempo, realizar 

a adequação dos quadros remanescentes à nova realidade organizacional. 

7. Paralelamente as mudanças na base de atendimento de clientes e segmentação 

por mercado, o Banco aparece como alvo do seu maior acionista, como 

possibilidade de privatização. 

 

De acordo com XAVIER (2001, p. 124) os conteúdos do programa 

profissionalização eram a tradução do discurso neoliberal que trazia a imposição do 

mercado como referencial único e incontestável para regulação de todos os aspectos 

da vida social. Referencial que estimulava o individualismo com graves reflexos no 

plano cultural e ético; que minimizava a capacidade de luta política dos trabalhadores, 

pois banalizava as ações coletivas quanto às suas possibilidades de equilibrar a relação 

capital-trabalho, o que produz grande imobilismo da classe trabalhadora, que passa a 

considerar inútil qualquer tentativa de alterar a dinâmica das relações de trabalho. 
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O Programa preparava a construção da empregabilidade que tem como 

pressuposto a competição entre os indivíduos. A filosofia do programa visava o estímulo 

do aprimoramento contínuo das habilidades e atitudes que farão do empregado uma 

peça que poderá ser “pinçada” do conjunto dos trabalhadores, para o sucesso 

profissional.  

O termo empregabilidade foi criado por José Augusto Minarelli, no fim dos 

anos 90. Remete à capacidade de um profissional estar empregado, mas muito mais do 

que isso, à capacidade do profissional de ter a sua carreira protegida dos riscos 

inerentes ao mercado de trabalho. 

Um dos livros mais utilizados pelo banco durante esse período e que serviu 

de referência para os bancários foi Empregabilidade: Como ter trabalho e remuneração 

sempre. 13ª. Ed. Gente, 1995 e Como trabalhar por conta própria: uma opção que pode 

dar certo. Ed. Gente, 1997.  

A empregabilidade pregada por Minarelli baseia-se numa recente 

nomenclatura dada à capacidade de adequação do profissional às novas necessidades 

e dinâmica dos novos mercados de trabalho. Com o advento das novas tecnologias, 

globalização da produção, abertura das economias, internacionalização do capital e as 

constantes mudanças que vêm afetando o ambiente das organizações, surge a 

necessidade de adaptação a tais fatores por parte dos empresários e profissionais. 

Minarelli estabelece, o que ele chama de seis pilares da empregabilidade, 

que garantem a segurança profissional do indivíduo. Os seis pilares: 

1. Adequação da profissão à vocação; 

2. Competências: 

 preparo técnico;  

 capacidade de liderar pessoas;  

 habilidade política;  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Augusto_Minarelli
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 habilidade de comunicação oral e escrita em pelo menos dois idiomas;  

 habilidade em marketing;  

 habilidade de vendas;  

 capacidade de utilização dos recursos tecnológicos  

3. Idoneidade; 

 (ética, conduta, correção,respeito)  

4. Saúde física e mental; 

Cuidar do equilíbrio, do desgaste exagerado, cuidar do corpo, pessoas saudáveis tem 

bons relacionamentos e interage de maneira favorável, evitar vícios como fumo, álcool e 

drogas. Manter sua auto-estima e sua capacidade de realizar projetos. 

5. Reserva financeira e fontes alternativas de aquisição de renda; 

A perda do emprego significa a perda da entrada de receita, você deve fazer uma 

reserva mês a mês, a reserva é uma defesa uma garantia que o sustenta. O projeto 

profissional deve ocorrer paralelamente, seu negócio próprio de qualquer dimensão, 

também pode ser uma fonte alternativa de renda. 

6. Relacionamentos 

Conhecer pessoas, adquirir informações importantes e relevantes, uma pessoa 

cuidadosa registra seus relacionamentos. Guardar e cuidar deles, retornar as ligações, 

que podem ser oportunidades de trabalho. Em termos profissionais é muito importante 

ter uma networking, uma forma de se manter conectado a sua rede de relacionamentos. 

Mantenha contato com essas pessoas. 

Paralelamente ao Programa Profissionalização o banco buscava um 

referencial que libertasse o administrador da desastrosa experiência vivida pelos 

trabalhadores bancários durante a tentativa de implantação do programa qualidade 

total. 
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O banco nas décadas de 1960, 1970 e 1980, possuía um referencial de 

gestão: tempo de serviço. Não era necessário ter graduação, pós-graduação e etc para 

chegar à gerência de uma agência. Bastava ter tempo, experiência e conhecimento do 

serviço. 

Havia até o ano de 1986 uma seleção interna denominada de nível médio. 

Nela o escriturário se inscrevia para realizar uma prova de conhecimentos (português, 

contabilidade, economia, direito e redação). O Candidato quando aprovado – obtivesse 

a média nas matérias – passava a pertencer a um banco de espera. Mensalmente se 

divulgava a relação das agências no país que possuíam vagas de gerente.Os 

interessados deveriam se manifestar para concorrência que se firmava através de 

indicação.  

Mas antes de se tornar um gerente geral, funcionário deveria ter acumulado 

experiências de assistente, supervisor e gerente adjunto. A extinção desses cargos – 

gerência média – foi sugerida pela implantação do programa qualidade total. Com o 

pretexto de achatar a pirâmide da hierarquia. Diminuir o distanciamento entre base 

(escriturários) e os gerentes. Mas uma estratégia para tornar mais polivalente o 

escriturário. Pois retirando a gerência média, quem se tornaria responsável pela 

condução e decisões dos serviços da gerência média?  

Saindo da educação bancária para a qualidade total e do fracasso desta para 

uma ausência de perfil de funcionário para gerenciar as suas agências, o banco tenta 

criar um perfil do tipo de gestor –  que agora não se chama mais gerente, nem 

administrador – para nortear o novo rumo das suas estratégias. 

São criados os referenciais de gestão. 

O objetivo dos Referenciais de Gestão era definir os elementos essenciais 

para a construção de uma proposta de gestão para o Banco do Brasil. 
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Eles foram elaborados a partir de estudos internos das práticas de nossa 

organização, de referenciais teóricos de Gestão e Liderança e da própria experiência do 

público-alvo (administradores). 

As ações de desenvolvimento profissional destinadas aos gestores, também 

foram trabalhadas com base nestes referenciais. Foram disponibilizadas para auxiliar 

no aprimoramento relacional e no aperfeiçoamento das equipes. 

Os Referenciais de Gestão visavam contribuir para o desempenho e 

legitimação do gestor.  

As palavras eram sedutoras: 

“Você é muito importante para a construção da Liderança dentro do Banco 

do Brasil, a partir de sua atuação à frente de sua equipe, contribuindo para o êxito de 

nossa Empresa”. 

Imaginemos o que restava de gestão após o programa qualidade total: uma 

total ausência de legitimidade dos funcionários que assumiram as funções 

administrativas. 

O programa propagava que “as diretrizes de Liderança que apresentamos 

visam ajudar a construir sua legitimidade. Propomos uma perspectiva onde a Liderança 

seja o instrumento relacional que garanta a você encontrar caminhos para a superação 

dos desafios, em conjunto com sua equipe”. 

A tal liderança informada, disseminada pelo banco estava alicerçada em: 

 Conhecimento  

 Habilidade e Comunicação  

 Princípios pessoais  
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 Capacidade de aprender  

Por conhecimento o banco entendia que o gestor deveria ter: domínio 

conceitual do negócio e saber argumentar de forma convincente são qualidades 

imprescindíveis de um líder. 

Essa liderança ligada ao conhecimento era sustentada por:  

 Conhecimento de produtos, processos, de cultura e de mercados.  

 Acurada leitura do contexto na sua área de atuação.  

 Filosofia de permanente aprimoramento e autodesenvolvimento.  

 Conversão do conhecimento teórico para a prática do cotidiano 

profissional.  

O programa garantia que o gestor, atuando dessa maneira com a ferramenta 

do conhecimento, alavancaria resultado e abriria perspectivas para novos e 

promissores negócios. 

A Comunicação para o banco e para o gestor era a capacidade de 

comunicar, de transmitir idéias, de argumentar com fundamentação e respeito. 

O gestor não deveria se limitar ao domínio da retórica, da fluência verbal e de 

técnicas metodológicas na apresentação. Deveria buscar a prática saudável do diálogo 

aberto e da discussão. Tal diálogo possibilita a troca, o esclarecimento e a 

compreensão das idéias; a discussão propicia o debate, a contra-argumentação, a 

checagem dos pressupostos e a construção de uma proposta aperfeiçoada pela crítica. 

Um bom gestor precisa de Princípios Pessoais. Tais princípios se 

sustentavam pela coadunação de suas atitudes com seus valores pessoais, permitindo 

a sintonia entre discurso e prática.  
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Implicavam: 

 Respeito com relação aos valores pessoais dos colaboradores, sem 

discriminação;  

 Justiça nas decisões e relacionamentos;  

 Atenção, exteriorizada por palavrase ações, a ser demonstrada através do zelo, 

da gentileza, da cortesia e da consideração;  

 Responsabilidade na tomada de decisões e na relação com nossos clientes;  

 Confiança, baseada em honestidade e lealdade, a ser ofertada por meio de 

ações integras e da construção da autonomia;  

 Cidadania, a ser exercitada no ambiente corporativo com respeito às normas e à 

cultura e com o compromisso em relação ao aprimoramento do convívio social..  

Um gestor deve ter continuamente a Capacidade de Aprender. Ela é 

reconhecida quando predomina a virtude de ouvir e apreciar idéias diferentes, e quando 

se possibilita espaço para que os pensamentos possam fluir.  

É sustentada pela aceitação e pelo estimulo à troca de conhecimento entre 

os funcionários da Organização. 

A humildade e sabedoria de reconhecer suas limitações, e a vontade de 

superá-las com a contribuição de outras pessoas, também são essenciais no processo 

de aprendizagem.  

Um Gestor de Mudanças 

Um gestor deve entender as mudanças que estão ocorrendo no mundo. Para 

tanto deve saber Gerir Mudanças. Num ambiente de rápidas e constantes 

transformações, as organizações e seus líderes precisam estar preparados para as 

mudanças, capacitando-se para se adaptar e se relacionar com elas.  
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Para isto o gestor necessita especialmente:  

 Saber observar o contexto: perceber as mudanças externas, ler tendências, 

conhecer avanços tecnológicos e analisar o ambiente sociopolítico;  

 Ser um facilitador: contribuir para a construção de um ambiente de aprendizagem 

junto à sua equipe, estimulando os relacionamentos, a reflexão crítica e 

autocrítica.  

 Ser um orientador: contribuir com o desenvolvimento da organização a partir do 

estimulo ao desenvolvimento das pessoas.  

 Aprender a aprender: reconhecer e praticar o autodesenvolvimento contínuo em 

um ambiente de mudanças constantes.  

Numa segunda parte dos referenciais, o programa não contente com o perfil 

complexo do novo gestor, acrescentava os compromissos e responsabilidades do 

gestor para com a empresa, o mercado e a comunidade, afirmando que a gestão era 

uma atividade ampla, complexa, multifacetada. 

Para tanto, o gestor deveria construir a sua legitimidade e o exercício da 

gestão dentro desse contexto observando a importância: 

 da gestão de pessoas e relações; 

 da gestão do negócio e  

 da gestão de processos. 

Para gerir as pessoas e relações, o gestor precisa alavancar sua equipe. Isto 

requereria:  

 habilidade em disseminar objetivos e valores da empresa, de modo a que 

todas as unidades atuem em sintonia;  

 capacidade de administrar e estimular o desenvolvimento das pessoas de 

sua equipe para a busca dos resultados;  

https://www13.bb.com.br/appbb/portal/bb/unv/func/fer/GestaoPessoas.jsp
https://www13.bb.com.br/appbb/portal/bb/unv/func/fer/GestaoNegocio.jsp
https://www13.bb.com.br/appbb/portal/bb/unv/func/fer/GestaoProcessos.jsp
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 habilidade para orientar profissionais com potencial para assumirem 

postos de liderança;  

 atitude de estimular a participação da sua equipe de trabalho nas 

discussões e decisões;  

 flexibilidade para aceitar as opiniões e sugestões, quando as 

argumentações forem consistentes e demonstrarem possibilidade de sucesso;  

 intenção de aproximar as diversas unidades da organização;  

 capacidade de avaliar as pessoas, acordando o desempenho esperado, 

sendo ético e justo nas avaliações;  

 atenção para como o Clima Organizacional, buscando a sua contínua 

melhoria, em conjunto com sua equipe. 

Para gerir os negócios 

O gestor precisaria assumir os negócios de sua unidade. Isto requereria:  

 consciência do real valor do cliente e da necessidade de lhe oferecer 

vantagens concretas com relação à concorrência;  

 conhecimento e compartilhamento dos objetivos da Empresa; para a 

obtenção de sinergia organizacional;  

 habilidade para definir objetivos e metas de sua unidade, com a 

participação de sua equipe;  

 capacidade de ler o mercado em que atua, nos âmbitos do cliente, da 

concorrência e de cenários presentes e futuros, de modo a estar discutindo a 

manutenção ou variação do que foi planejado;  

 capacidade para utilizar as ferramentas gerenciais disponíveis na 

Organização;.assumir os riscos e a realização dos resultados;  

 assumir responsabilidade social como diferencial competitivo 
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Por fim, para a gestão de processos o gestor tem que estar atento aos 

processos de sua unidade. Isto requereria: 

 atenção constante para otimizar os procedimentos e garantir uma perfeita 

utilização dos recursos ao seu dispor;  

 capacidade de avaliar, em conjunto com sua equipe, se os procedimentos 

estão acompanhando as evoluções tecnológicas e as novas necessidades, ou se 

continuam a ser efetuados de maneira automática e repetitiva;  

 capacidade de estimular uma cultura de qualidade, onde os participantes 

dos processos trabalhem com elementos críticos, para sugerirem 

aperfeiçoamentos;  

 atitude de buscar canais eficientes de comunicação dentro da 

Organização, para propor alterações nos processos e contribuir com a 

multiplicação das inovações, para benefício de outros usuários;  

 compromisso de avaliar a efetividade de cada processo, no que diz 

respeito ao enfoque que deve ser dado na priorização do cliente;  

 atitude de estimular continuamente as pessoas a criticarem as ações 

cotidianas e buscar novas e criativas maneiras de atender às necessidades, 

contribuindo para a agilização dos processos organizacionais.  

 

3.8 O Banco do Brasil e o paradoxo da “esperança” 

Mais uma vez a emoção e a esperança tomarão conta dos brasileiros nesta 
quarta-feira (dia 1º), quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito com mais de 
60% da preferência popular, assumirá a Presidência da República. Lula será o 
36º Presidente da República Federativa do Brasil. Proporcionalmente, ele é o 
brasileiro mais votado da história, superando o marechal Eurico Gaspar Dutra, 
que foi eleito com 55,4% dos votos na eleição presidencial de 1945. (Notícia 
publicada pela agência Informes, 22/12/2002 

Para os funcionários do Banco do Brasil a chegada do candidato Luiz Inácio 

Lula da Silva ao cargo de Presidente da República representava uma última esperança 
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para retomar as conquistas perdidas e a desestruturação e o desrespeito à classe 

bancária. 

No decorrer dos anos 1990, tivemos um processo de expansão global e  

integração de alguns países de forma virtuosa, como os asiáticos, e outros que estavam 

com tudo fora do lugar, e o Brasil é um desses exemplos. Não havia como recuar diante 

da globalização. Ela era inevitável.  

No Brasil, a abertura econômica foi desastrosa, a condução da 

redemocratização foi complicada e os governos neoliberais negociaram acordos com o 

Fundo Monetário Internacional - FMI em troca de privatizações, empréstimos e etc. 

Em 2003, houve uma mudança importante com relação a gestão 

macroeconômica. O risco país baixou, o câmbio se estabilizou, houve o efeito do 

aumento das exportações e a economia começou a se recuperar.  

Sem novidades, o segmento que mais lucrou com todas as transformações 

político sócio-econômicas foram os bancos. Em seus balanços semestrais os cinco 

maiores bancos do País (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e 

Unibanco) fecharam o primeiro semestre de 2006 com um lucro liquido acima de R$ 

11,5 bilhões. Do inicio do governo Lula a junho deste ano o lucro desses bancos 

cresceu a soma astronômica de 132,55 %. O Brasil torna-se definitivamente o paraíso 

dos bancos e dos banqueiros.  

O Partido dos Trabalhadores, após 22 anos de existência, três derrotas e oito 

anos de oposição quase sistemática a Fernando Henrique Cardoso (com críticas ao 

modelo econômico e ao legado na área social), o ex-torneiro mecânico Luiz Inácio Lula 

da Silva, 57 (PT), um dos responsáveis pelo crescimento dos movimentos grevistas do 

ABC paulista (conforme capítulo quatro – O Banco do Brasil e o paradoxo de agente 

financeiro do governo) chegava à Presidência da República. Lula venceu o economista 

José Serra, 60, candidato oficial, duas vezes ministro de FHC e uma das principais 



 87 

lideranças do PSDB. Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Lula obteve cerca de 

53 milhões de votos - 61% dos votos válidos. 

Lula era tão esperado e desejado pelo povo e pelos trabalhadores quanto 

Tancredo Neves. Mas para eleger-se contou com uma equipe de articuladores que 

costurou apoios antes considerados inimagináveis. Primeiro silenciou a ala mais radical 

do partido. Depois, fez visitas à Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), à 

Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), à Fiesp (Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo), à Fierj (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) e à 

Escola Superior de Guerra. Em todos os encontros, recebeu elogios e aplausos. 

Quando o Partido dos Trabalhadores de Lula começou a surgir como um 

partido operário de massas, a partir das grandes greves metalúrgicas de 1978 a 1980, 

muitos intelectuais ditos "marxistas" sustentavam que finalmente teríamos um partido 

operário "legítimo". Finalmente, diziam eles, o marxismo ultrapassaria "as seitas 

autoritárias leninistas" e surgiria o partido socialista democrático, aquele que seria rico 

pela sua diversidade, pela sua valorização da democracia, pela sua atividade a portas 

abertas, pela sua criatividade em encontrar novos caminhos para a transformação 

socialista do país. De fato, desde o fim da década de 80, o PT estava totalmente longe 

das seitas marxistas que o ajudaram a nascer. Começou a eleger deputados, cada vez 

em maior número, a ganhar prefeituras, depois governos estaduais e finalmente em 

2002, atingiu o governo federal com a vitória de Lula para a presidência da república.  

Lula nomeia Antonio Palocci como ministro da Fazenda. Nomeado Palocci, 

este anunciava os nomes da nova equipe do Banco do Brasil: Cássio Casseb Lima , 

como novo presidente da instituição.  

Casseb garantiu ter boas relações, há algum tempo, com vários integrantes 

do governo. Ele citou, por exemplo, que foi o presidente do Banco Central, Henrique 

Meirelles, que o levou ao mercado financeiro. Outro nome de peso citado é o ex-

ministro da Fazenda e secretário de finanças da prefeitura de São Paulo, João Sayaad, 

com quem também já trabalhou. 
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A experiência de Casseb era com o mercado financeiro e teve início em 

1976, quando foi recrutado por Meirelles para trabalhar no então Banco de Boston. Na 

época, Casseb era estudante de Engenharia de Produção na Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (USP). 

Em 1979, mudou-se para o então Banco Francês & Brasileiro (Credit 

Lyonnais). Em seguida, trabalhou no Banco Mantrust SRL. Em 1993, ocupou o cargo de 

vice-presidente financeiro do Citibank. Em 1997, assumiu a presidência da Credicard 

S/A. 

O futuro presidente do BB vinha trabalhando de maneira informal para a 

Prefeitura de São Paulo e tinha entre seus clientes de consultora em estratégia e 

reestruturação industrial e Telecom Itália no Brasil. 

Permaneciam dois atuais vice-presidentes para ajudar no processo de 

transição: Rossano Maranhão Pinto, vice-presidente da área internacional; Ricardo 

Conceição, vice-presidente de agronegócios e governo. As demais cinco vice-

presidências seriam ocupadas por José Luiz Cerqueira César, para a vice-presidência 

de tecnologia e infra-estrutura; Luiz Eduardo Franco de Abreu, para a vice-presidência 

de finanças e mercados de capitais; Adézio de Almeida Lima assumirá a vice-

presidência de controle e relações com investidores e Luiz Oswaldo Sant' Iago Moreira 

de Souza, para a área de crédito e gestão de pessoas. 

A modificação mais significante que ocorreu e vem ocorrendo dentro do 

Banco do Brasil não é perceptível por fora - pois há muito deixou de ser agente 

financeiro do governo para ser um banco múltiplo e de mercado.  Uma mudança, pelo 

menos, de direcionamento e de valorização da área de Recursos Humanos do Banco 

do Brasil iniciou com a nomeação feita pelo governo Lula, do ex-funcionário do GAREF 

(representante dos funcionários no conselho de administração) Luiz Oswaldo, para a 

Diretoria de Gestão de Pessoas e Crédito. 
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A primeira mudança conseguida por Luiz Oswaldo foi a separação das 

Diretorias “Pessoas” e “Crédito”. E num segundo momento a criação da Diretoria de 

Responsabilidade Sócio Ambiental- RSA. Depois a unificação das duas e a 

transformação em Vice-Presidência de Gestão de Pessoas e RSA.  

Tanto a chegada de Lula à presidência do Brasil (sua importância nos 

movimentos grevistas dos metalúrgicos nos anos 1970 e conseqüentemente o 

fortalecimento e a inserção dos bancários como categoria e representação nas greves 

que se sucederam nos anos 80 e 90) como a nomeação de um ex-funcionário na 

presidência do Banco do Brasil eram esperadas pelos trabalhadores do BB. Como a 

Presidência do banco foi direcionada a um representante com vasta experiência no 

mercado (Casseb), restou para os funcionários a esperança dessa nomeação surgir na 

área de Gestão de Pessoas. Essa mudança foi atendida. Luiz Oswaldo, ex-funcionário 

do BB, membro do partido dos trabalhadores, toma posse na Diretoria de Gestão de 

Pessoas com o objetivo de tentar resgatar, além de tantas outras perdas, a auto-estima 

e a esperança dos funcionários do Banco do Brasil. 

E como estavam os trabalhadores do BB após os dois mandatos de 

Fernando Henrique Cardoso? 

O Banco, conforme vimos nos capítulos anteriores, desde a presidência de 

Sarney (1986), vinha sendo preparado para ser privatizado. Primeiro a retirada da conta 

movimento, segundo a reestruturação através do Novo Modelo Organizacional de 

Agências (NMOA) em 1988, a implantação do Programa Qualidade Total em 1992, o 

Programa Profissionalização (que preparava os funcionários para a empregabilidade) 

em 1996. E à parte isso, os Planos de Demissão Voluntária - PDV, Planos de 

Aposentadoria Incentivada – PAI, as transferências compulsórias, as listas de 

excedentes e atos de gestão (demissões baseadas na falta de desempenho e do não 

“enquadramento” à profissão de “novo bancário”, decididas pelos gestores das 

agências). 
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Algumas das tentativas descritas acima foram “ofertadas” como programas 

de formação e qualificação, quando na verdade tentaram quebrar a cultura da 

coletividade, da estabilidade e da categoria.  Como programas de educação foram 

frustrantes, mas conseguiram os avanços necessários para implementar os modelos 

neoliberais na cultura do Banco do Brasil.  

Em 1999, numa tentativa de contornar a situação e entender o que se 

passava na cabeça dos gestores, a área de educação lançava o curso Cultura 

Organizacional (treinamento interno presencial direcionado apenas aos executivos e 

gerentes). 

Na verdade tratava-se de ensinar aos gestores a gerir e até modificar a 

cultura do corpo funcional sua agência, como também reconhecer os tipos de tomadas 

de decisão das empresas modernas da iniciativa privada. 

Esse tipo de treinamento deixava muito mais dúvidas sobre o perfil exigido 

pela empresa do que própria auxiliava no seu papel de gestor de negócios, processos, 

pessoas e etc.  

 

 

3.9 Educação para competência 

 

Em Julho de 2002 é criada a universidade corporativa do Banco do Brasil.. 
(portal da universidade corporativa do BB). 

 

Se após a década de 1980 não se havia criado um referencial de educação, 

nem um perfil para o profissional do Banco do Brasil, após vinte e dois anos (2002) 

esse perfil estava mais nebuloso do que antes, tanto pelas necessidades da 

reestruturação produtiva, como pelas mudanças no perfil dos trabalhadores.  

Os “programas” de educação implementados pelo banco pareciam não ter 

nenhum planejamento estratégico a longo prazo e  não faziam nenhuma referência 
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clara ou modelo de gestão de pessoas da empresa. Tanto a área de educação como os 

gestores e demais funcionários estavam à deriva. 

Mas o que acontecia no mercado e nas pesquisas com relação à referenciais 

de modelo de gestão de pessoas? 

De acordo BRITO (2005, p.57), em 1959, Peter Drucker, já preconizava o 

surgimento da Era do Conhecimento e na década de 1970, na Suécia, Karl Erik Sveiby 

e no Japão, com Ikujiro Nonalka e Hiorata Takeuchi já iniciam os estudos de 

gerenciamento do conhecimento. 

As discussões, publicações e pesquisas realizadas no final da década de 

1980, tinham como foco fundamental descobrir quais as características das empresas 

que estavam sobrevivendo e expandindo seus negócios apesar da crise, acrescenta a 

autora. E só nos anos 1990 é que os resultados passaram a ser divulgados e discutidos 

internacionalmente com mais vigor e profundidade dentro das universidades de um 

modo geral, nos centros de excelência na produção de conhecimento das áreas de 

administração e negócios (como Harvard, Columbia, Stanford e MIT, por exemplo) e 

dentro das organizações. 

BRITO (2005, p. 57) sobre anuncio de um novo modelo de gestão de 

empresa e de pessoas, apresenta três eixos principais: 

 
Eixo Gestão de Competências, cuja principal contribuição refere-se à 
construção de um foco estratégico orientador das ações da empresa; Eixo 
Gestão do Conhecimento, que se refere ao gerenciamento; e Eixo 
Organizações de Aprendizagem, que trabalha as interações entre os sujeitos e 
a mudança da cultura organizacional. 

 
Ao longo dos anos 1990, os três eixos, conforme BRITO, vão se articulando e 

estabelecendo conexões e configurando o novo modelo capitalista de gerenciamento 

de empresa e da classe trabalhadora. Tal modelo torna-se a nova referência para todas 

as organizações de um modo geral, tanto do mercado como da sociedade 
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resignificando as funções clássicas de gestão de pessoas e consequentemente da 

educação empresarial para o trabalho. 

 

No Banco do Brasil não foi diferente. Essa articulação no seu modelo de 

gerenciamento e de gestão de pessoas torna-se evidente a partir de uma simples 

consulta ao site da Universidade Corporativa do Banco onde encontramos textos que 

se referem aos três eixos. Citamos como exemplo texto referente ao Eixo Organizações 

de Aprendizagem: 

 
O Banco do Brasil é uma organização formada por pessoas que exercem as 
mais diferentes atividades, com diferentes aptidões e que não podem, portanto, 
todas, aprender a “mesma coisa”. Você concorda que o aprendizado de cada 
um, dentro do Banco, reunido num todo harmonioso, é que vai se transformar 
na aprendizagem organizacional?(Universidade Corporativa Banco do Brasil). 

 

À parte os dois Eixos Organizações de Aprendizagem e Eixo Gestão do 

Conhecimento, conscientes das suas articulações e vinculações diretas e indiretas com 

o Eixo Gestão de Competências, nos deteremos a este último por ser o modelo de 

referencia adotado pelo Banco do Brasil, com maior direcionamento estratégico a partir 

da década de 2000.  

 
Conforme BRITO (2005, p. 60), a contribuição prestada por Hamel e Prahalad 

para o modelo de Gestão de competências (ou Gestão do Conhecimento) diz respeito à 

premissa de que tal modelo se inicia com a definição pela empresa de sua competência 

essencial. Ou seja, todo o processo de funcionamento da organização é direcionado a 

partir de um foco que referencia todas as suas ações. Esse grande foco é a 

competência essencial. Em outras palavras, é o conjunto de competências centrais (e 

não periféricas) compostas de habilidades pessoais, de habilidades de promoção de 

uma unidade organizacional e etc. 

 
O Banco do Brasil, a partir do IV Fórum de Gestão de Pessoas, projetado e 

realizado a partir de 2002, inicia a implementação de várias ações reivindicadas pelo 

corpo funcional, dentre elas:  
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 Treinamento presencial para os escriturários (durante toda a 

década de 1990, a maioria dos treinamentos direcionados para esse segmento 

da empresa era auto-instrucional com mídias impressa ou baseada em TBC – 

treinamento baseado em computador); 

 

 Acesso desses escriturários aos MBA patrocinados pelo banco 

(durante a década de 1990, o banco pagava MBA apenas para os gerentes e 

executivos; os escriturários e gerência média não tinham acesso a essas 

oportunidades de qualificação); 

 

 A substituição do modelo de avaliação de desempenho tradicional 

(avaliador x avaliado) pelo modelo de Gestão de Desempenho por 

Competências. 

 
Não é nosso objetivo realizarmos uma análise sobre as mudanças e 

avanços conseguidos pela atual Vice-Presidência de Gestão de Pessoas e nem 

descreveremos em totalidade e profundidade sobre o modelo de competências, mas é 

necessário fundamentarmos um breve paralelo entre a visão da educação sobre o 

modelo e a visão da administração. 

 
Afinal de contas o que é competência e qual a lógica das competências? 

 
De acordo com Ollagnier (2004, p.10) todos que pertencem ao mundo das 

ciências da educação debatem a noção de competência; porém os usos dessa noção 

não facilitam sua definição. A dificuldade de defini-la aumenta com a necessidade de 

utilizá-la. Embora a competência tenha se tornado uma noção midiática, ela não 

representa para todos os autores um conceito operacional. 

 
O termo competência só se tornou objeto de um debate científico quando 

Noam Chomsky, no contexto da lingüística gerativa, passou a utilizar sistematicamente 

a oposição competência/desempenho. Para Chomsky, competência sugere aquilo que 

o sujeito pode realizar idealmente, graças a seu potencial biológico, enquanto o 

desempenho está relacionado com o comportamento observável que não passa de um 
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reflexo imperfeito da primeira. Por analogia a esse último uso, essas duas noções 

começaram a se destacar. 

 
No campo do trabalho Ollagnier (2005, p.10) a competência é caracterizada 

por: 

Dimensões potenciais ou efetivas dos trabalhadores de agir eficazmente em 
função das exigências das empresas. Com a noção de competência, definem-
se os saberes experienciais necessários ao trabalho, os quais permitem que os 
sujeitos resolvam os problemas que surgem na vida profissional.    

 

Portanto, conforme Ollagnier, quando se coloca em primeiro plano as práticas 

que apelam à competência, percebe-se uma espécie de desvalorização dos saberes 

acadêmicos ou especializados, bem como uma vontade de manter os empregados em 

um status de simples executantes.  

 
Segundo DOLZ (2005, p.32) a emergência da lógica das competências 

parece inserir-se num movimento permanente de adaptação propondo uma apreensão 

das capacidades dos aprendizes menos ligada ao domínio dos saberes formais ou 

escolarizados, os quais pouco contribuem para a mobilidade social.  

 
No campo da Administração, conforme BOOG (1991, p.15) competência 

empresarial é: 

O conjunto de qualidades e características que a empresa desenvolve e 
aperfeiçoa, com continuidade, bens e serviços que atendam às necessidades e 
encantem seus clientes e usuários. 

E competência gerencial é: 

 
[...] conjunto de qualidades e características que os gerentes desenvolvem 
para atingir continuamente os resultados de uma empresa. 

  

A utilização do termo competência, inserido no campo da Administração, 

conforme o próprio BOOG (1991, p. 16), está relacionada a muitos aspectos 

assemelhados ao termo competição. A competência dessa forma é vista como 

qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada 

coisa; significa capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade; em biologia significa a luta 

dos seres vivos pela sobrevivência, especialmente quando são escassos os elementos 

necessários à vida entre os componentes de uma comunidade. Dessa forma, a 
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competição para o autor seria a busca simultânea, por dois ou mais indivíduos, de uma 

vantagem, uma vitória, um prêmio etc. 

 
Sobre o que se entende atualmente por competência DOLZ (2005, p.36), 

relata as visões básicas de vários autores: que segundo Levy-Leboyer (1996), elas são 

“repertórios de comportamentos (que tornam as pessoas eficazes) em uma 

determinada situação”; de acordo com Tardiff (1994), a competência é “um sistema de 

conhecimentos, declarativos [...], condicionais [...] e procedimentais [...] organizados em 

esquemas operatórios” que permitem a solução de problemas; conforme Lê Boterf 

(1994), trata-se de um “saber-agir reconhecido”; segundo Toupin (1995), ela consiste 

na capacidade de selecionar e agrupar, em um todo aplicável, a uma situação, os 

saberes, habilidades  e as atitudes”; para outros autores, as competências são 

“esquemas geradores”, “forças simbólicas estruturadoras” e, além disso, por que não 

“hábitos”. 

 

O próprio livro de Boog – O desafio da competência – adotado pelo banco a 

partir dos MBA formação de altos executivos – direcionados a superintendentes e 

gerentes, já apontava no subtítulo a intenção pela adoção desse modelo: “como 

sobreviver em um mercado cada vez mais seletivo e preparar sua empresa para o 

próximo milênio”. 

 

Os pensamentos de Boog (1991, p. 260) sugerem no livro um novo papel 

para o antigo RH: 

 
O RH sábio, com nova filosofia e estrutura, baseia-se nos modernos 
paradigmas organizacionais. Seu grande desafio é deixar de ser 
imprescindível, descentralizando atividades de desenvolvimento organizacional 
humano[...]. Para tanto RH se torna centro de apoio e de serviços, não mais de 
forma paternalista, mais engajada no espírito de autonomia, emancipação e 
descentralização. 

 

Em termos concretos, acrescenta Boog, esse último estágio de 

desenvolvimento de RH pode ser atingido através das seguintes posturas:  
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- Enxugando a estrutura, com poucos profissionais, extremamente competentes, 

bem posicionados no organograma, que continuamente revêem estratégias, diretrezes 

e macroprogramas. RH també administra todo leque de serviços terceirizados; 

 

- Integrando-se às operações, orientando e não controlando os gerentes na tarefa 

de administrar pessoas. A transparência nas ações e nas decisões, por meio de um 

gerenciamento aberto e participativo, evita o monopólio de informações. Para que todo 

gerente possa ser também um gestor de RH é preciso prepará-lo através do 

desenvolvimento de habilidades gerenciais, com informações sobre a atuação do 

sistema de RH, e capacita-lo na administração de crenças e valores básicos da 

organização. 

 
Dessa forma, de acordo com BRITO (2005, p. 221), os métodos de exclusão 

e alienação são desenvolvidos e disseminados pelo segmento do conhecimento 

relacionado à Administração de Empresas, especificamente pela Administração de 

Recursos Humanos, para o qual o processo educacional é a mais poderosa arma. 

 
E para DOLZ (2005, p.32), a lógica das competências, modelo de referência 

de gestão e atual prática de educação adotada pelo Banco parece proceder: 

 
[...] de um movimento antagônico, neoliberal, indiferente aos objetivos da 
democratização e de socialização, o qual busca, na verdade, formar agentes 
aptos para se mostrar eficazes em situações de trabalho em constante 
mutação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao realizarmos um estudo sobre o papel da educação no Banco do Brasil, 

tendo como fio condutor os períodos referentes às transições políticas - 

contextualizados no capítulo quatro da nossa pesquisa – relacionados com as 

transformações no mundo do trabalho (ocasionadas pela reestruturação produtiva), nos 

deparamos com uma série de considerações pertinentes – descritas abaixo - que nos 

levam a construir uma argumentação sobre o objeto da nossa pesquisa.  

 

Na passagem do século XX para o XXI temos percebido uma grande pressão 

sobre o setor bancário brasileiro: privatizações, aquisições, fusões, incorporações, e 

falências são termos que têm freqüentado os jornais de maior circulação do país.O 

mundo do trabalho tem sido atravessado por transformações econômicas, sociais e 

políticas, que através da reestruturação produtiva, consolidada na década de 1990, 

juntamente à financeirização da economia, possibilitou aos capitais deslocarem-se 

rapidamente, desviando recursos que antes eram destinados à produção de bens e 

serviços para a especulação financeira. Isso contribuiu para o número de 

desempregados e de excluídos do mercado de trabalho. 

 

Uma das atividades onde o trabalho tem se transformado de forma mais 

dramática nas duas últimas décadas é o trabalho bancário. Qualquer pessoa que esteja 

habituada a fazer uso desses serviços certamente percebe muitas dessas mudanças no 

dia-a-dia, seja na infra-estrutura disponibilizada a clientes e funcionários – como a 

automação e as instalações físicas – seja em mudanças no funcionamento interno das 

agências, na forma de atendimento aos clientes e na natureza dos produtos oferecidos. 

E as mudanças não param por aí: novos produtos, novas demandas, novos desafios e 

etc. 

 

Uma das conseqüências mais drásticas de todo esse processo de 

reestruturação produtiva no Banco do Brasil diz respeito à quebra de cultura (ver cultura 
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organizacional – referência no capítulo quatro – Organizações, Administração e Banco 

do Brasil). O Banco do Brasil já possuía a sua cultura baseada em princípios éticos, 

concurso público, valorização do seu corpo funcional, estabilidade no emprego, 

aposentadoria e etc. e todos esses programas lançados como programas de formação, 

qualificação educação contribuíram diretamente para a destruição de quase todas as 

conquistas conseguidas pela categoria bancária.  

 

No bojo dessas transformações encontramos a corrida pela competitividade 

aliada à necessidade da tecnologia e sistemas de informações que fazem crescer no 

âmbito das instituições bancárias a preocupação por maiores resultados, redução de 

custos (mão-de-obra), mudanças nos modelos de gestão e a necessidade de um 

trabalhador mais flexível, adaptável, polivalente e “competente”. 

 
A categoria dos bancários teve o início desse pesadelo com a liberalização e 

a abertura financeira. Na década de 90 surgiram os modismos da reengenharia, 

downsizing, redução de “gordura”, corte de pessoal e etc. Receitas de consultorias 

estrangeiras com o “jeitinho nacional” tudo em nome da eficiência, sinergia, 

flexibilização, terceirização e etc. Na busca desenfreada de competitividade, inclui-se 

também a crescente utilização de inovações tecnológicas e financeiras como 

diferenciais na disputa por clientes e por melhores resultados. A generalização dos 

gastos com informática e telecomunicações acentua o encolhimento no número de 

postos de trabalho nos bancos.  

 
Em 1998, pelo nono ano consecutivo, constatou-se o prosseguimento da 

redução de postos de trabalho nos bancos: foram eliminados cerca de 26.600 postos 

em todo o Brasil. No Banco do Brasil o quadro de pessoal em fevereiro de 1995 era de 

119.380, chegando a 76.387 em dezembro de 1998, e em 2006 esse número atinge a 

casa dos 85.000. 

 

Ao longo dos últimos treze anos, o emprego bancário passou por momentos 

caracterizados como ondas de redução de postos de trabalho, em que se verifica uma 

intensa e concentrada (no tempo) perda de postos. Periodizando: a primeira onda 
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ocorreu após o Plano Cruzado (março a dezembro de 1986 -109 mil); a segunda onda 

após o Plano Collor (março de 1990 até fevereiro de 1992 - 128 mil) e a terceira onda 

logo com a introdução do Plano Real, em julho de 1994, até o final de 1996 - com 

redução de 161 mil postos de trabalho. 

 

As transformações no setor bancário tiveram uma maior aceleração após a 

implantação do Plano Real em 1994. Essas transformações implicam mudanças na 

organização do trabalho, na dispensa de pessoal, nas novas formas de uso e gestão da 

força de trabalho e aumento das exigências de qualificação e de comprometimento dos 

trabalhadores. 

O impacto das tecnologias da informação sobre as tendências do mundo do 

trabalho, de acordo com os referenciais do Senac,  têm ajudado a construir uma nova 

ordem econômica, na qual o conhecimento assume papel primordial. Esse novo 

momento redimensiona a demanda de trabalho e afeta diretamente os trabalhadores, 

pela intensa concorrência que se efetiva por formas de racionalização na produção e na 

gestão.  

A crescente concorrência entre bancos em decorrência da demanda do 

mercado gera uma diversificação das atividades bancárias, onde novos serviços 

passam a ser exigidos e multiplicados. Com essa demanda, cresce a necessidade de 

novos serviços e os bancos passam a dar maior ênfase ao atendimento ao público.  

As agências bancárias passam a assumir um papel de destaque no 

conglomerado financeiro ao qual se encontram vinculadas, transformando-se em 

“postos de vendas” do grupo financeiro. Para atrair clientes, aperfeiçoam-se os serviços 

de atendimento ao público. 

No que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, com o advento da 

automação, houve um forte investimento na migração do maior número possível de 

transações bancárias para o ambiente de microcomputadores que permitem conexões 

eletrônicas diretas dos clientes com o banco (home-banking, office-banking, internet-
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banking), como também na criação de salas de auto-atendimento localizadas na 

entrada das agências bancárias. 

A estrutura operacional e de gestão dos bancos também se modificou nessa 

fase de automação. Houve uma maior ênfase no trabalho em equipe, com o maior 

poder decisório para os empregados e também para a qualidade do atendimento. 

Ocorreu também uma diminuição dos níveis hierárquicos para dois níveis, ou seja, as 

funções de gerentes e atendentes. 

As mudanças não foram direcionadas apenas para o perfil, elas também 

foram significativas no status da profissão do bancário.  

Conforme vimos em nosso estudo, a trajetória da educação no Banco do 

Brasil, pelo menos da década de 1970 ao final da década de 1980, está relacionada a 

uma tentativa de libertação da educação bancária. Isso por parte de alguns intelectuais 

que disseminaram novas idéias através de educadores como Lauro de Oliveira Lima, 

Álvaro Vieira pinto e Paulo Freire.  Infelizmente as opções estratégicas seguidas pela 

empresa e obedecidas pela área de educação do banco foram baseadas em modelos 

de mercado, como exemplo o programa qualidade total.  

Não identificamos em nenhum momento um projeto político-pedagógico a 

longo prazo para a área de educação. Em lugar nenhum dentro do Banco do Brasil, há 

registro da história da educação (dos caminhos, dos desafios, das teorias, da visão da 

educação, da visão de homem, visão de mundo, do papel da educação e etc.), 

possivelmente na registrada e possivelmente descartada pelo SEIRI – descarte - a 

primeira etapa dos 5s do programa de qualidade). Provavelmente devido as mudanças 

políticas e nomeações de diretores vinculados a diferentes partidos. É possível 

visualizarmos apenas uma linha do tempo descrita no site da universidade corporativa, 

conforme capítulo três – o sistema de educação corporativa do Banco do Brasil.  

Isso não significa dizer que não houve tentativa de profissionais bancários 

(pedagogos, filósofos, administradores e etc) desde a década de 1960 comprometidos 



 101 

com o banco, com a área de educação e com os direitos dos trabalhadores bancários. 

Muitas das suas idéias foram implementadas, adaptadas, descartadas ou rejeitadas. 

Tanto porque afrontavam diretamente as estratégias da organização cujo 

direcionamento moldou-se para o mercado, como possivelmente pela vanguarda com 

relação ao ritmo e incorporação da educação bancária dentro da empresa. 

O último planejamento educacional de que se tem notícia dentro do banco 

data de 1967. Sobre os referenciais de gestão (conforme página 114), podem ser 

considerados semelhantes aos seis pilares da empregabilidade de Minarelli? É tanto 

que atualmente, o livro de Minarelli, como um todo, não se aplica como pilar na 

educação para o século XXI. E os referenciais de gestão ficaram esquecidos na 

turbulência da década de 1990. O próprio programa Profissionalização, iniciado em 

1996, que deu início à preparação do trabalhador para a empregabilidade, semeava 

uma educação que buscaria outra referência no mercado: o modelo de competências. 

Vimos em estudo que desde o paradigma da privatização a educação no 

Banco do Brasil se desenhava para um modelo mercadológico. No paradigma da 

esperança essa opção se concretiza. O Banco busca o modelo de competências e 

juntamente com ele a certificação. 

A educação do banco tomando esse caminho constrói sua história seguindo 

onde o que importa não é só a posse dos saberes dos funcionários, mas a capacidade 

de mobilizá-los para resolver problemas e enfrentar os imprevistos na situação de 

trabalho. Os componentes não organizados da formação, como as qualificações tácitas 

ou sociais e a subjetividade do trabalhador, assumem extrema relevância.  

O modelo das competências remete, assim, às características individuais dos 

trabalhadores. O modelo das qualificações ancorado na negociação coletiva cedeu 

lugar à gestão individualizada das relações de trabalho. A relação de coletivos (a 

empresa) com indivíduos tende a enfraquecer as ações coletivas no campo do trabalho 

e a despolitizar a ação política sindical.  
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A empresa utiliza, na descrição do objetivo do programa, noções do modelo 

de competência, mas apresenta contradições quando se referem que “as ações do 

Programa visam ao desenvolvimento integral do funcionário, conforme observamos nos 

eixos metodológicos (capítulo três – sistema de educação corporativa do Banco -  o 

profissional considerado como participante sujeito da educação “o aprendiz é 

reconhecido como agente da educação; daí ser denominado "participante". É ressaltada 

a dimensão da cidadania, ou seja, a ação efetiva de cada indivíduo para interferir no 

destino da comunidade. As tendências pedagógicas que buscam formatar o educando 

como ente passivo, mero receptor de conteúdos, são rejeitadas”.  

A lógica das competências perpassa de forma contraditória, mas 

complementar, o mundo do trabalho: no núcleo do trabalho formalizado, a apropriação 

pelo capital do saber, do saber- fazer e do saber-ser dos trabalhadores, implica uma 

busca constante de ampliação e atualização do seu portfólio de competências e uma 

renúncia permanente aos seus interesses de classe em favor dos interesses 

empresariais. A ameaça de desemprego em um mercado de trabalho 

desregulamentado e instável confere à empresa o poder de negociação (e/ou 

imposição) em relação às formas e condições de trabalho à margem da mediação 

sindical, favorecendo a cooptação dos trabalhadores e a quebra de sua resistência.  

A adoção do modelo das competências no mundo do trabalho traz, no 

entanto, implicações contraditórias para o trabalhador. Por um lado, pode-se apontar, 

como aspecto positivo, a valorização do trabalho, que assume um caráter mais 

intelectualizado, menos prescritivo, exigindo a mobilização de competências que 

envolvem domínios cognitivos mais complexos e que vão além da dimensão técnica, 

demandando novas exigências de qualificação do trabalhador e a elevação dos níveis 

de escolaridade.  

O modelo de competências apresenta uma série de lacunas e riscos, que 

conforme DOLZ (2005, p. 36) provém da lógica dos poderes econômicos e está 

associada a um projeto de desregulamentação neoliberal ao qual consideramos 

fundamental contrapor uma firme resistência. Portanto, se compreendermos que a 



 103 

formação, hoje em dia, está dominada pelas competências, parece-nos indispensável 

denunciar não apenas as condições de uso desse conceito, como também os objetivos 

sociopolíticos aos quais alguns pretenderão que ele sirva. 

Quando falamos de educação ou do papel da educação no Banco do Brasil 

não estamos associando necessariamente esse papel à universidade corporativa 

(descrito com informações, textos e cursos à distância no site) cujo lançamento em 

Julho de 2002 estava vinculado ao slogan “criar valor pela educação”, mas tentamos 

refletir sobre a lógica dos programas de educação no banco, suas trajetórias e teorias, 

seus reflexos, as fundamentações e importância para a emancipação da categoria 

bancária. O simples fato de uma empresa lançar um site de educação corporativa não 

garante que em seus projetos ou propósitos estejam vinculados a força e o poder da 

educação de mudar comportamentos; de uma pedagogia transformadora que está 

ligada à ética da esperança, numa perspectiva de fazer justiça, de contradição, de 

divergências às políticas impostas pelo sistema capitalista. 

Fica como sugestão a necessidade de se verificar na prática qual o 

verdadeiro “valor” que a universidade corporativa levou aos funcionários (além dos 

acionistas e Stakeholders (Funcionários, Clientes, Parceiros Financeiros,  Fornecedores 

e etc.). Seria necessário se verificar como os profissionais bancários – ora conceituados 

como escriturários – regidos pela CLT – ora públicos, ora privados conseguem, dentro 

de uma jornada de seis horas e quinze minutos (intervalo), participar de cursos à 

distância (via web) dentro da jornada de trabalho, sem extrapolação das seis horas 

diante da instituição do ponto eletrônico. 

Outra vertente para pesquisa seria um estudo sobre a área de 

Responsabilidade Sócio-Ambiental do Banco: seus programas, seus objetivos e suas 

práticas. 

Há ainda, no campo da educação, duas outras possibilidades de pesquisa:  
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1) A criação do curso-piloto de Administração a distância do Projeto Universidade 

Aberta do Brasil – UAB, parceria entre o MEC-SEED, Banco do Brasil (integrante 

do Fórum das Estatais pela Educação) e Instituições Federais e Estaduais de 

Ensino Superior.   

O Projeto Universidade Aberta do Brasil – UAB – foi criado pelo Ministério da 

Educação, em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação, para a 

articulação e integração de um sistema nacional de educação superior a distância, em 

caráter experimental, visando sistematizar as ações, programas, projetos, atividades 

pertencentes às políticas públicas voltadas para a ampliação e interiorização da oferta 

do ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil.  

O Sistema Universidade Aberta do Brasil é uma parceria entre consórcios 

públicos nos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal), a participação 

das universidades publicas e demais organizações interessadas. 

Para a consecução do Projeto UAB, o Ministério de Educação, através da 

Secretaria de Educação a Distancia – SEED – lançou o Edital N° 1, em 20 de dezembro 

de 2005, com a Chamada Pública para a seleção de pólos municipais de apoio 

presencial e de cursos superiores de Instituições Federais de Ensino Superior na 

Modalidade de Educação a Distância para a UAB. 

 De forma não menos complexa, um bom campo para investigação: a utilização 

pela área de educação do banco, dos sete saberes necessários à educação do 

futuro (o conhecimento, o conhecimento pertinente, a identidade pertinente, a 

compreensão humana, a incerteza, a condição planetária, antropo-ética) de 

Edgar Morin.  

A UNESCO tem procurado pensar em estabelecer os fundamentos de uma 

nova educação para o século XXI. Uma educação que ajude a construção de uma 

cultura de paz, mediante o respeito à diversidade criadora. Uma educação multicultural. 

O Relatório Delors, ao propor os 4 pilares - Aprender a Conhecer, Aprender a Fazer, 

Aprender a Ser e Aprender a Viver Juntos - como eixos norteadores da educação para 
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o século XXI, já havia percebido a importância de uma política multicultural de 

educação. A educação tem por missão, afirma o relatório, por um lado, transmitir 

conhecimentos sobre a diversidade da espécie humana e, por outro, levar as pessoas a 

tomarem conhecimento da semelhança e da interdependência entre todos os seres 

humanos do planeta.  

Os fundamentos para uma nova educação propostos pelo Relatório Delors 

foram ampliados por Edgar Morin, num texto de elevado alcance pedagógico e social, 

elaborado a pedido da UNESCO e editado no Brasil sob o título "os sete saberes 

necessários à educação do futuro". 

A Universidade Corporativa Banco do Brasil propõe-se a desenvolver as 

quatro aprendizagens consideradas essenciais para os profissionais do século XXI, 

segundo a UNESCO: 

 Aprender a Conhecer - conciliar uma cultura geral, ampla o suficiente, com a 

necessidade de aprofundamento em uma área específica de atuação, 

construindo as bases para se aprender ao longo de toda a vida; 

 Aprender a Fazer - desenvolver a capacidade de enfrentar situações inusitadas 

que requerem, na maioria das vezes, o trabalho coletivo em pequenas equipes 

ou em unidades organizacionais maiores; assumir iniciativa e responsabilidade 

em face das situações profissionais; 

 Aprender a Conviver - perceber a crescente interdependência dos seres 

humanos, buscando conhecer o outro, sua história, tradição e cultura e aceitando 

a diversidade humana. A realização de projetos comuns, a gestão inteligente e 

pacífica dos conflitos envolvem a análise compartilhada de riscos e a ação 

conjunta em face dos desafios do futuro;  

 Aprender a Ser - desenvolver a autonomia e a capacidade de julgar, bem como 

fortalecer a responsabilidade pelo autodesenvolvimento pessoal, profissional e 

social. 
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Dentro da linha da UNESCO e de Morin (que fez esse estudo com base nas 

solicitações da UNESCO), se insere o conceito de complexidade (definição, 

características e etc.) aplicado à realidade e ao conhecimento. Onde se poderia 

prosseguir na investigação do conceito de real (ontologia) e a capacidade de se captar 

essa realidade considerada agora complexa dinâmica não linear (epistemologia), dentro 

da organização. 

O que a área de educação do BB está fazendo com referência aos sete 

saberes dentro da organização, no que diz respeito a: 

 fragmentação das unidades estratégicas (área de varejo, área de governo, área 

de atacado, área internacional e etc); 

 heterogeneidade de representações e de práticas; 

 competitividade fundada no baixo custo da mão-de-obra; 

 modelos organizacionais  confusos ( ora artesanais, tayloristas e 

subsidiariamente mais inovadores); 

 tendência para a valorização das competências; 

 incoerência entre o discurso da valorização dos trabalhadores e a efetiva 

desqualificação (no tipo de trabalho, carreira, salário...); 

 surgimento da Responsabilidade Sócio-Ambiental. 

A título de conclusão, observamos em todas as fases descritas na pesquisa, 

sobre o papel da educação no Banco do Brasil, um movimento crescente de criação de 

mais-valia pelo capital através da manipulação da subjetividade do trabalhador. Tanto 

no que diz respeito ao estranhamento do trabalhador com relação ao produto do seu 

trabalho, quanto na dificuldade da empresa, da área de educação e do próprio 

trabalhador de entenderem a diferenças entre qualidade, qualificação, competência, 

certificação para competências e etc. 
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O capital pensa, implanta, seduz (mobilidade em prol dos interesses da 

organização, faz com que o indivíduo abra mão da sua individualidade e coletividade 

para servir a mais um programa instituído pela empresa), assiste, lucra e para se 

reestruturar, elimina. O capital aprende com o trabalhador a se fazer melhor. A 

administração age como técnica e filosofia de fazer com que o trabalhador continue se 

metamorfoseando para as demandas do capital (agente financeiro do governo: 

funcionário público; abertura econômica: modelo japonês; redemocratização: novas 

tecnologias; privatização: empregabilidade e profissionalização; ser competente: 

modelo de competências e etc).  

Ao capital sempre a doutrina do trabalhador e o crescente melhoramento das 

suas operações, processos e acumulação. Ao trabalhador, uma intensa alienação em 

uma organização-sistema de um mundo sob controle e bem administrado. Essa é a 

reestruturação produtiva do capital: carregada de acumulação flexível movido por um 

capitalismo (in) flexível.  
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