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RESUMO 

 

Esta monografia pretende demonstrar a importância do capital humano 

nas organizações, e mostrar na prática como acontece o tratamento aos 

funcionários de uma grande organização – o Banco Bradesco.  

O capítulo I explica o conceito de treinamento, sua história, a aplicação 

do treinamento nas organizações e os tipos de treinamento; O capítulo II 

apresenta o Endomarketing, fala sobre a comunicação interna nas empresas, 

cultura e clima organizacional e a aplicação do programa de endomarkteing; O 

capítulo III fala da Instituição Bradesco, sua história e o que ela representa 

hoje; O capítulo IV fala sobre as técnicas de treinamento e endomarketing 

aplicadas no Banco Bradesco com foco na rede de agências.   
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METODOLOGIA 

 

  
A metodologia adotada baseia-se em pesquisas bibliográficas através 

de livros e artigos publicados em jornais e revistas especializadas e pesquisas 

de sites na internet sobre o assunto abordado. Além de pesquisas nas 

agências do Banco Bradesco com funcionários da instituição. 
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    INTRODUÇÃO 

 

 Produtividade, excelência no atendimento ao cliente, superação de 

metas, resiliência, criatividade e muitos outros ingredientes são requeridos 

para que as organizações sobrevivam e se perpetuem. Estes são os grandes 

desafios mundiais das empresas no momento atual. E para obter-se estes 

resultados entra em cena a peça-chave desta engrenagem - o ser humano.  

 Mesmo diante desta realidade, nos deparamos freqüentemente com 

afirmações de que as empresas não estão investindo como deveriam no 

desenvolvimento das pessoas que integram o ambiente produtivo.  

 Muitos alegam que os investimentos têm sido priorizados para  

aquisições de acervos tecnológicos ou para outras alocações voltadas 

aos  "negócios da empresa". E desta forma, assistimos mais e mais processos 

tecnológicos se instalando e sendo o centro das atenções nos ambientes 

organizacionais. Tudo isso requer mudanças profundas e urgentes nas formas 

de ver "o negócio da empresa". Onde está o ser humano - o colaborador, neste 

processo?  

 Neste novo cenário de economia globalizada, caracterizado pela busca 

da qualidade, as organizações têm demonstrado uma preocupação cada vez 

maior com sua imagem, como condição essencial para sua sobrevivência. Por 

muito tempo, o foco de atenção das organizações se concentrou em sua 

aparência física, havendo um cuidado especial com a estrutura dos prédios, a 

limpeza, a decoração, enfim, com a fachada, na tentativa de passar uma boa 

impressão para as pessoas com quem mantinham relações comerciais. Essa 

ênfase foi se deslocando aos poucos para o seu interior, levando as 

organizações a começar a se preocupar também com sua imagem perante 

seus empregados. É muito provável que esse interesse tenha sido 

impulsionado, entre outros fatores, pelos movimentos sindicais de 

reivindicação por melhores condições de trabalho, que incluíam itens como 

higiene e segurança, e pelo impacto causado pelos estudos sobre a qualidade 

de vida no trabalho. No entanto, esses esforços mostraram-se ainda 

insuficientes, pois a verdadeira imagem da empresa, expressa pelas pessoas 
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que nela trabalham, continuava emitindo sinais de que as coisas não corriam 

tão bem como se pretendia. Os clientes externos absorvem uma imagem 

negativa das organizações, via de regra, por intermédio de contatos com 

telefonistas indiferentes, recepcionistas mal preparadas, vendedores sem 

diplomacia e funcionários que não perdem uma chance de falar mal da própria 

empresa, o que deixa uma má impressão generalizada e, em muitos casos, 

irreversível da empresa. Esse tipo de situação não acontece por acaso, ou se 

cria da noite para o dia. É reflexo de outras circunstâncias mais complexas e 

que exigem uma análise mais cuidadosa. O fato é que o cuidado com a 

imagem lançada para fora é, geralmente, falso e superficial, não representando 

o verdadeiro ambiente organizacional. É, pois, justamente nesse contexto que 

deverá haver uma parceria entre os departamentos de Marketing e de 

Recursos Humanos, por meio da utilização dos fundamentos do 

Endomarketing (endo = para dentro), que se caracteriza pela propaganda que 

a organização faz de si mesma para o seu cliente mais importante: seus 

funcionários. O Endomarketing apóia-se na idéia de que uma boa imagem 

solidificada junto ao cliente interno aumenta a chance de sucesso nas ações 

de marketing junto ao público externo. Atualmente as organizações correm em 

busca de um certificado – das séries ISO –, que lhes ateste a competência e a 

qualidade em produtos e em serviços. Entretanto, é oportuno salientar que não 

se atingirá a qualidade total enquanto a ênfase das ações organizacionais 

recair exclusivamente sobre os produtos e os serviços, deixando de lado quem 

os produz e ou executa e os comercializa. O Endomarketing vem, então, para 

atribuir um diferencial à empresa, que o adota, favorecendo o alcance de uma 

posição competitiva, ao mesmo tempo em que proporciona aos seus 

colaboradores melhores condições de qualidade de vida no trabalho e fora 

dele. 
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CAPÍTULO I 

 O TREINAMENTO 

 

1.1- Conceito   

 

 Entre muitas definições do que é o treinamento, passando pelas mais 

antigas até as atuais, podemos afirmar que treinamento é considerado um 

meio de desenvolver competência nas pessoas para que elas se tornem mais 

produtivas, criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos 

organizacionais. É o processo pelo qual a pessoa é preparada para 

desempenhar de maneira excelente as tarefas especificas do cargo que deve 

ocupar. Assim o treinamento é uma fonte de lucratividade ao permitir que as 

pessoas contribuam efetivamente para os resultados do negócio. Nestes 

termos, o treinamento é uma maneira eficaz de agregar valor às pessoas, à 

organização e aos clientes. Ele enriquece o patrimônio humano da 

organização, tornando-se o responsável pelo seu capital intelectual. 

 

“Treinamento é o processo de desenvolver 

qualidade nos recursos  humanos para 

habilitá-los a serem mais produtivos e 

contribuir melhor para o alcance dos objetivos 

organizacionais” CHIAVENATO, Idalberto. 

Gestão de Pessoas (1999 p.295) 

 

 O treinamento a princípio estava voltado para o aumento da 

produtividade e os trabalhadores deveriam exercer suas funções da maneira 

eficaz, com o tempo observou-se que este modelo não estava funcionando, 

pois o homem estava se sentindo como mais uma ferramenta do processo, e 

não se sentia valorizado como pessoa. 

 Pela primeira vez conseguiu-se comprovar estatisticamente que o 

investimento em capital humano, em aprendizado e desempenho, além de ser 
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crucial, dá lucro e, principalmente, é o diferencial da era da tecnologia e do 

conhecimento. 

 

1.2- História do Treinamento 

 

 O treinamento é uma instituição fundamental na gestão empresarial. 

Esse reconhecimento se deve à correlação entre competência e resultado, já 

observada nos primórdios do sistema de fábrica e que coloca a competência 

profissional como elemento chave da eficácia empresarial (séc. XVIII). 

 A atenção que desde esta época era dedicada à habilitação profissional 

foi potencializada pelo significativo crescimento especializado a partir de 1880. 

Para atender a essa nova demanda, o treinamento começou a ser 

sistematizado. Sua articulação como algo racional foi a garantia da atualização 

dos trabalhadores em suas habilidades, da diminuição de seus erros e da 

ampliação da sua capacidade para realizar outras tarefas, condições 

necessárias numa empresa que rapidamente diferenciava o seu perfil 

ocupacional.   

 Em 1900, por iniciativa do College of Engineering, foi introduzido um 

sistema de cooperação entre a empresa e a escola para enriquecer o 

treinamento dos trabalhadores. Neste sistema o estudante alternava períodos 

entre a escola e a fábrica onde posteriormente permanecia como empregado. 

Pode-se dizer que, nos anos 20, o treinamento já era uma instituição 

tradicional, e daí evoluiu. 

 Nos anos 70, por força da competitividade e da rápida evolução 

tecnológica, a eficiência dos negócios passou a depender mais da continua 

atualização e aprendizagem do que da autoridade gerencial. A capacitação 

profissional foi se diferenciando de um elemento técnico para um elemento 

estratégico na articulação dos negócios.    

 No contexto atual, estamos cada vez mais alicerçados pelos avançados 

processos tecnológicos, compostos por equipamentos de ultima geração, 

matéria-prima de alta qualidade, etc. Só que o fator humano é mais decisivo na 

medida em que esses componentes dependem da ação humana. 
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 Vemos ainda, a atitude de muitos profissionais investindo pessoalmente 

no auto-desenvolvimento, financiando seus próprios programas de 

aperfeiçoamento, uma vez que a empresa está alheia a esta necessidade.  

 Esta prática não deixa de ser válida, considerando-se a necessidade de 

desenvolvimento da empregabilidade do profissional. Mas, o que observamos, 

é que os planos de desenvolvimento deixados sob a responsabilidade do 

próprio colaborador, na maioria das vezes, tendem a inclinar-se para objetivos 

pessoais, sem considerar as perspectivas da empresa. Quando coincidem com 

os propósitos organizacionais, é algo salutar, caso contrário, colaborador e 

empresa seguirão caminhos opostos. 

  Devemos nos lembrar que passamos por uma grande revolução 

industrial há mais de trinta anos, onde, o homem era parte integrante do 

processo mecanicista.  Precisamos ter plena consciência de que é necessária 

a integração do homem em todo e qualquer processo de aprendizagem, não 

somente àquele voltado a aspectos tecnológicos. As organizações precisam 

ser o agente de desenvolvimento e integração dos seus colaboradores através 

da assertividade no desenvolvimento de políticas de treinamento e 

desenvolvimento. 

  

1.3- O Treinamento nas Organizações 

 

 A capacitação e a qualificação acentuam hoje no mercado de trabalho 

do profissional como um instrumento indispensável de gestão de recursos 

humanos no que diz respeito ao processo de aprendizagem organizacional, 

levando em conta o aumento da qualidade e produtividade do trabalho, sendo, 

inclusive um fator de satisfação do empregado. 

 Compreender o estado de espírito da organização ajuda a identificar as 

necessidades de treinamento.  

 Os programas de treinamento devem ser desenvolvidos de acordo com 

quatro etapas: 

1. Definição das necessidades de treinamento e desenvolvimento 

(diagnóstico): 
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ü  Análise organizacional: objetivos de curto e logo prazo; 

ü  Análise de recursos humanos: RH atuais e futuros; 

ü  Análise das operações e tarefas: foco no cargo. 

  

 Meios de levantamento das necessidades de treinamento: 

ü Avaliação de desempenho; 

ü Entrevista ou solicitação de supervisores e gerentes; 

ü Entrevista de desligamento; 

ü Modificações na rotina de trabalho; 

ü Relatórios periódicos; 

ü Análise e descrição de cargos. 

 

2. Projeto e planejamento de treinamento e desenvolvimento: 

A programação é feita com base nos seguintes questionamentos: 

ü  Quem deve ser treinado? 

ü  Quem vai treinar? 

ü  O conteúdo do treinamento? 

ü  Onde treinar? 

ü  Como treinar? 

ü  Quando e por quanto tempo treinar? 

 Com base nestas questões é definido o programa do treinamento, a 

escolha de seu conteúdo, metodologia e recursos e são definidos os 

indicadores de resultado.  

 

3. Execução do treinamento; 

 Dependendo do tipo de treinamento aplicado podemos destacar 

algumas situações onde: 

ü O supervisor faz tudo: tem total responsabilidade pelo 

treinamento; 

ü O supervisor delega a um assistente, que passa a treinar o 

funcionário; 
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ü O supervisor com assessoria: o treinamento é responsabilidade 

do supervisor, mas este tem apoio e serviços de assessoria ou 

especialistas externos; 

ü O supervisor imediato não participa do treinamento, que fica a 

cargo de um administrador de treinamento.  

 

4. Avaliação dos resultados: 

 Neste passo é determinado até que ponto o treinamento produziu 

modificações desejadas no comportamento e é verificado se os resultados 

apresentam conformidade com as metas da empresa. E estas avaliações são 

feitas em três níveis: 

Organizacional:  

ü Melhoria do clima organizacional; 

ü Melhoria no relacionamento entre empregados e empresa; 

 

Recursos humanos: 

ü Redução da rotatividade e absenteísmo; 

ü Mudanças de atitude e comportamento; 

ü Aumento da eficiência individual; 

ü Aumento das habilidades pessoais. 

 

No nível das tarefas / operações: 

ü Aumento de produtividade; 

ü Melhoria na qualidade dos produtos e/ ou serviços; 

ü Redução nos índices de acidentes de trabalho. 

 

1.4- Os Tipos de Treinamento 

 

 Macian (1987) apresenta quatro tipos de treinamento, de acordo com o 

grupo a ser atingido, aplicados nas organizações:  

ü Treinamento de Integração: é realizado quando há funcionários 

ingressando na organização e para isso se faz necessário a 
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ambientação com a empresa, levando em consideração as informações 

precisas sobre a instituição, como por exemplo: números de 

funcionários, companheiros que atuarão com o recém-chegado, o 

público que terá contato, políticas, benefícios, estrutura da organização, 

ramos do negócio, questões de segurança e objetivos da empresa. 

ü Treinamento Técnico Operacional: é aplicado para a capacitação de 

certas habilidades específicas que serão desempenhadas pelo 

funcionário. É um meio de alcançar as metas previamente 

estabelecidas, impulsionado a produtividade, englobando as 

informações técnicas para o melhor aproveitamento e desenvolvimento 

de habilidades operacionais. 

ü Treinamento Gerencial: oferece a gerentes e executivos conhecimentos 

através da história empresarial, pois assim ficarão mais preparados para 

representar a empresa e estabelecer visões de futuro da mesma, para 

alcançar o desempenho almejado. 

ü Treinamento Comportamental: estrutura de maneira adequada as 

relações humanas, a comunicação e as habilidades intra e interpessoal 

no trabalho. Esse treinamento também tem caráter motivacional e pode 

vir incorporado a programas técnicos.   

 

1.5- Métodos de Treinamento 

 

 Workshop: Reunião de pessoas com objetivos semelhantes para troca 

de experiências e realidades. Geralmente se concentra em uma atividade que 

pode durar um ou mais dias. 

 Coaching (treinador): É uma espécie de aconselhamento. Não é 

propriamente uma delegação de tarefas, e sim uma orientação para um 

processo. 

 Mentoring (mentor): Estabelece uma cumplicidade e parceria, 

potencializando o humano e o profissional, sua função é apoiar e potencializar 

as capacidades um do outro.  
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 Videoconferências: possibilitam reuniões virtuais para tomada de 

decisão e são muito utilizadas por empresas que estão dispersas 

geograficamente, além de reduzir o custo da disseminação do conhecimento. 

 Intranet / Internet: possibilita divulgação de informações com mais 

rapidez e facilidade, permite o acesso a cursos virtuais: de extensão, técnicos 

e de especialização, além de ser um espaço para divulgação de materiais e 

informações da própria empresa. 

 Universidade Corporativa: trata-se da relação universidade / empresa.   

 

 

CAPÍTULO II  

ENDOMARKETING 

 

2.1- O que é Endomarketing? 

 O endomarketing, como define é o marketing voltado para dentro das 

organizações, o qual auxilia a venda não somente de produtos e serviços 

oferecidos pela empresa ao primeiro cliente – o empregado, como também a 

venda da cultura, objetivos e metas. 

 Endomarketing é a aplicação e a adaptação de técnicas e princípios de 

marketing, que são voltadas para o interior das organizações. A palavra 

endomarketing tem sua origem na composição do prefixo grego endon, que 

significa movimento para dentro, com a palavra inglesa marketing , que não 

tem tradução exata na língua portuguesa, mas é muito conceituada por 

diversos autores nacionais e estrangeiros. 

 Para Kotler (1992) “Marketing é um processo social e gerencial pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, 

oferta e troca de produtos de valor com outros”. Dentro deste conceito, onde as 

palavras-chave são necessidades, desejos e demandas, não há uma clara 

definição de atuação do Marketing unicamente para o exterior da empresa. 

 O Endomarketing ou marketing interno, conforme Las Casas (1997) 

pode ser visto tanto do ponto de vista normativo como funcional. Na visão 
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normativa, são estabelecidas práticas de procedimentos a partir de elementos 

internos. Neste conceito, os produtos (benefícios, treinamentos ou cargos) 

seriam direcionados aos clientes (empregados) por meio de ferramentas, tais 

como: mala direta, propagandas e cartazes. Na visão funcional, o objetivo do 

marketing interno é o de satisfazer desejos e necessidades dos empregados, 

com o propósito de mantê-los motivados. Constitui-se um desafio conciliar a 

satisfação dos clientes internos aos objetivos da empresa, nem sempre 

coincidentes.  

 Para que possam ser implementadas as questões normativas e 

funcionais do marketing interno Las Casas (1997), apresenta dois 

componentes do marketing interno que devem fazer parte dos planos da 

organização:  

ü Estratégico: inclui métodos administrativos (estilo de liderança), política 

de pessoal (perfil, descrição do trabalho, recrutamento) e treinamento 

(atendimento, vendas, novos produtos); 

ü Tático: engloba treinamento de atitudes, participação dos 

administradores e comunicação interna. 

 Estes planos objetivam promover entre os funcionários e departamentos 

de uma empresa valores destinados a servir o cliente. 

  

 Para Cerqueira (1994), o endomarketing consiste em projetos e ações, 

através dos quais a organização consegue obter maior comprometimento dos 

empregados. As ações e empreendimentos devem ter como foco a valorização 

e o reconhecimento das pessoas, canais adequados de comunicação 

interpessoal, administração participativa, e obtenção de índices maiores de 

produtividade e qualidade com conseqüente redução de custos.  

 A valorização e o reconhecimento das pessoas têm como produto o 

estímulo e a motivação das pessoas para o trabalho. Neste sentido, Brum 

(1998), por exemplo, detalha algumas causas que poderiam levar as pessoas a 

ficarem desmotivadas no trabalho: salário inadequado, má comunicação 

empresarial, falta de programas de avaliação e promoção por merecimento, 

trabalho excessivo ou mesmo inexistência das condições necessárias para a 
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execução das tarefas. Desta forma, um programa de marketing interno 

abrangente poderia se preocupar e tratar destas questões, entre outras, no 

sentido de aumentar o nível motivacional dos empregados.  

 Robinette (2002) transpõem para o interior da empresa sua visão de 

Marketing Emocional, na qual a empresa busca conexão sustentável com os 

consumidores que, ao sentirem-se valorizados e apreciados, tornam-se fiéis à 

empresa. Contudo, para que a fidelização ocorra, é fundamental o processo de 

determinação de valor pelos clientes. O marketing emocional atual no 

desenvolvimento de relacionamentos com segmentos específicos de clientes 

conforme suas percepções de valor.  

 Neste sentido, a fidelidade do empregado desempenha papel crítico no 

processo de fidelização do cliente, portanto, adotar os princípios dessa 

abordagem dentro da empresa leva ao fortalecimento do relacionamento com 

os empregados em diversos níveis – na medida em que a administração tem 

maior conhecimento de seus desejos e necessidades. São exemplos de 

valores para os empregados o estabelecimento de uma clara ideologia 

corporativa, o relacionamento gerentes/subordinados, a flexibilidade, a 

satisfação com o trabalho realizado, os benefícios e uma remuneração 

competitiva.   

 

2.2- Comunicação Interna 

 

 A comunicação empresarial é um dos fatores mais importantes a ser 

considerado e qualquer programa de Marketing Interno e traz reflexos 

imediatos e profundos no relacionamento entre empresa e colaboradores.  

 As redes de comunicação constituem os canais por onde passa a 

informação. Caracterizam-se como redes formais e informais. As primeiras 

geralmente veiculam conteúdos técnico-administrativos e costumam ser 

centralizadas e verticais, obedecendo às diretrizes da organização. Já as redes 

informais, fluem por meios informais em qualquer direção da empresa, sem, 

necessariamente, ter que obedecer a níveis de autoridade.  
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 Cabe considerar que, com a introdução massiva das técnicas de 

informática aumentaram consideravelmente os fluxos de informação, fazendo 

com que as empresas buscassem sua legitimidade administrativa através do 

instrumental e das técnicas de comunicação, mais voltada à comunicação de 

caráter ideológico da produção de valores e símbolos próprios para obter a 

adesão dos trabalhadores. Essa representação de um espaço público interno 

se realiza pelo uso da forma de marketing publicitária da comunicação ou 

como tecnologia intelectual de gestão estratégica do social. 

 Para Brum (1994) “comunicação interna é um conjunto de ações e de 

instrumentos utilizados pelas organizações para influenciar de forma positiva 

seus funcionários”. 

 Dentro deste contexto, é importante que a informação percorra os 

caminhos corretos e encontre o público certo, através de adequados 

instrumentos de distribuição. Brum (1994) construiu uma pirâmide 

organizacional, onde situa a informação com sua origem no topo, ou seja, nos 

altos níveis de direção, sendo disseminada nos demais níveis – chefias 

intermediárias e demais funcionários – sob a responsabilidade de quem cria e 

detêm o produto da comunicação. 

 A comunicação empresarial voltada para o público interno das 

organizações (diretoria, gerência e funcionários), busca informar os diversos 

segmentos desse púbico os objetivos e interesses organizacionais, englobando 

comunicação administrativa (memorandos, cartas-circulares, instruções), 

comunicação social (boletins, jornais internos, vídeos, jornais e revistas) e a 

comunicação interpessoal. Os fluxos podem ser ascendentes, descendentes e 

horizontais, porém prevalece o fluxo descendente.  

 Convencionou-se apontar a direção superior como a fonte principal de 

comunicação em uma empresa; a informação que se origina no vértice da 

pirâmide funcional e se irradia por toda a organização. A supremacia da 

comunicação descendente sobre a ascendente é flagrante, e basta que se 

observe o volume de veículos de comunicação disponíveis em uma empresa 

para constatar tal informação. 
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 São jornais internos, boletins, circulares, revistas, circuito interno de 

rádio, filmes publicitários, quadro de avisos, cartazes e uma série de outros 

veículos utilizados para levar a informação da cúpula organizacional ao cliente 

interno. Na direção inversa, além das comunicações internas, relatórios e 

contatos pessoais, que outros meios levam as opiniões, idéias, queixas, e 

sugestões do cliente interno aos seus superiores.  

 Num programa de comunicação interna é necessário levar em conta a 

clareza, objetividade e o foco do que se quer comunicar, bem como criar 

mecanismos de controle para checar se o que foi comunicado pelo emissor foi 

perfeitamente entendido pelos receptores, de modo a evitar distorções e 

confusões em todo o grupo de funcionários.  

 Além da comunicação focada, clara e objetiva, o apoio das chefias 

intermediárias aos seus funcionários é muito importante, pois elas são a 

ligação entre a direção e os funcionários da empresa, e ainda, quando o 

empregado percebe que seu chefe é parte integrante do processo irá motivar-

se e motivar os demais.  

 Numa perspectiva ligada à Gestão da Qualidade, a comunicação  

interna – ao lado da motivação e liderança – é um dos pontos de apoio para 

prover a efetiva implantação e sustentação dos projetos elaborados. Para que 

sejam colocados em ação adequadamente é necessário que a empresa 

eduque e treine seu pessoal e sistematize seus processos de comunicação e 

coordenação interpessoal, minimizando problemas de entrosamento e 

maximizando a sinergia.  

 Nessa abordagem Miranda (1994) considera que um processo de 

comunicação interna estruturada é fundamental para a identificação do 

diagnóstico de oportunidades e melhorias no desenvolvimento, monitoramento 

e controle de projetos. São considerados três grandes desafios para a 

comunicação interna:  

ü Acionamento e sustentação da campanha interna de divulgação e 

promoção do sistema, com o objetivo de informar amplamente 

os funcionários a respeito do trabalho, seus propósitos, 
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andamento e resultados, criando consciência em torno do ideal 

e não simplesmente exortando-os a atingir os ideais propostos; 

ü Maximização da sinergia dos grupos de trabalho, por meio de 

uma abordagem organizada que contempla rotinas e normas 

para reuniões; 

ü Enriquecimento dos processos de negociação entre as partes, 

com a utilização de habilidades de persuadir e compartilhar. 

 

2.3- Cultura e Clima organizacional 

 

 As raízes dos estudos sobre cultura organizacional encontram-se na 

antropologia e várias são as correntes que tratam da cultura. Neste sentido, ao 

conceber-se da cultura como rede das concepções, normas e valores devem 

ser afirmados e comunicados aos membros da organização de uma forma 

tangível, em formas culturais como ritos, rituais, mitos, histórias, gestos e 

artefatos.  

 Autor importante na área e um dos pioneiros a dar contornos 

disciplinares à cultura organizacional, Schein, 1986 apud Motta e Caldas 

(1997) “atribui aos líderes primais – os fundadores das organizações – a 

criação e moldagem do que poderá vir a ser a cultura de uma organização, 

passando a ser elementos-chave para o desvendar da cultura”. Nessa linha de 

pensamento, constrói seu conceito de cultura organizacional como o conjunto 

de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao 

aprender a lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna 

e que funcionaram bem o suficiente para serem validados.   

 Assim a cultura de uma organização pode ser captada em três níveis: o 

nível dos artefatos visíveis (ambiente, arquitetura, padrões de comportamento, 

vestuário, documentos); nível dos valores que governam o comportamento das 

pessoas (valores manifestos em entrevistas, relatos); e o nível dos 

pressupostos inconscientes (como os membros percebem, sentem, pensam, a 

partir de valores conscientemente construídos e que gradualmente são 

absorvidos pelo inconsciente). 
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 Clima origina-se do grego klima e significa tendência, inclinação. Do 

exame da teoria administrativa é possível perceber que, a partir de 

determinado estágio, as organizações começam a ser comparadas a 

organismos vivos. 

 Na definição de Brum (1998), “clima organizacional é a percepção que 

os funcionários possuem a respeito do contexto organizacional em que se 

localizam”. O clima de uma organização é, portanto, representado pelos 

conceitos que os indivíduos partilham sobre o lugar em que trabalham.  

 Entre os elementos internos e externos que afetam o clima 

organizacional podem-se mencionar: comunicação, objetivos, 

responsabilidade, benefícios, participação, criatividade, liderança, motivação, 

reconhecimento, padrões de qualidade entre outros. Pressupõe-se que o 

levantamento do clima diagnostica causas das insatisfações, apontando nível 

de intensidade e freqüência das mesmas.  

 Na tentativa de identificar os fatores que compõem o clima no ambiente 

de trabalho, Alencar (1996) destaca: 

ü Autonomia: grau de liberdade para inovar; 

ü Sistema de premiação dependente do desempenho: Sistema de 

recompensas (salários, benefícios, reconhecimento, condições de 

trabalho e elogio) justo e apropriado, baseado na competência e 

desempenho; 

ü Apoio à criatividade: percepção de que a organização está aberta a 

novas idéias e mudanças que possam ser benéficas; 

ü Aceitação das diferenças e diversidade entre os membros: espaço para 

divergência de pontos de vista e propostas em grupos caracterizados 

pela diversidade de formação e experiência; 

ü Envolvimento pessoal: motivação e envolvimento dos indivíduos; 

ü Apoio da direção: valorização das novas idéias por parte dos escalões 

superiores. 
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 Destaque-se que o clima organizacional retrata um estado momentâneo 

enquanto a cultura remete às origens da organização, ao processo de 

definição de valores básicos e à modelagem de padrões culturais. 

 

2.4- Aplicação do Programa de Endomarketing 

 

 Para a implantação deste programa, Bekin (1995) propõe a divisão dos 

instrumentos em dois níveis: o de diagnóstico e o programa de ação. Para a 

realização do diagnóstico ele sugere a avaliação dos seguintes fatores:  

ü Ambiente interno: avaliação dos setores, nível de integração entre eles, 

relação com consumidores; 

ü Imagem da empresa: expectativas e aspirações necessidades de 

treinamento, espírito de equipe e conhecimento dos objetivos da 

empresa. 

 

 Uma vez realizado o diagnóstico, a organização pode se encontrar em 

diferentes níveis de necessidades em termos de estratégia e ações. Pode-se, 

por exemplo, ter necessidade de estratégias voltadas para a melhoria de 

atendimento ao cliente, ou sua manutenção. Outra necessidade seria a 

introdução de novos bens ou serviços para os funcionários. 

 A partir do diagnostico Bekin (1995) aponta alguns itens que devem 

fazer parte de um programa de endomarketing. O primeiro deles diz respeito 

ao processo de seleção, os quais devem ocorrer dentro de critérios bem 

definidos e observados os perfis desejados e estabelecidos pela empresa. O 

segundo ponto é o treinamento, que deve ser desenvolvido a partir do 

levantamento das necessidades, visando qualificar o funcionário a níveis 

excelentes de desempenho. A seguir, o plano de carreira, que na visão do 

autor deve ser estruturado de forma a permitir o crescimento profissional, 

servindo de estímulo permanente para os funcionários, mas ao mesmo tempo 

sendo passível de mudanças e atualizações. 

 Deve-se ressaltar ainda, a motivação e a valorização por meio de ações 

para reconhecer o trabalho bem feito, o reconhecimento como indivíduos e a 
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remuneração adequada. Especialmente no que se refere à motivação, 

destacam-se os seguintes fatores para a criação de um processo permanente: 

integração baseada nos valores e objetivos da empresa; reforço contínuo de 

uma atitude baseada em valores compartilhados; envolvimento dos 

funcionários no planejamento e na tomada de decisões; estímulo à iniciativa e 

à atitude criativa e delegação de poderes de acordo com a natureza da função 

exercida. 

 Outros pontos relacionados são os sistemas de informação e a rede de 

comunicação interna, onde a diferença entre o que é informação e o que é 

comunicação merece destaque. Enquanto a primeira é unilateral a segunda é 

um processo que exige interlocutores, e deve fazer parte do cotidiano da 

empresa, assegurando o feedback das partes interessadas.  

 Em suma, da abordagem apresentada sobre a aplicação do 

endomarketing, pode se deduzir que, da mesma forma que no marketing 

externo, todos os segmentos funcionais da empresa devem ser identificados e, 

a partir desta segmentação é que deve ocorrer o direcionamento de produtos e 

idéias. 

 

  

CAPÍTULO III 

 O BANCO BRADESCO 

 

 A organização Bradesco Orgulha-se de estar presente em todos os 

municípios do Brasil seja na forma de agências ou de correspondentes 

bancários. O Bradesco disponibiliza aos seus clientes uma extensa Rede de 

Atendimento no País, com 6.106 Agências, PABs e PAAs (sendo 3.455 

Agências, 1.200 PABs, e 1.451 PAAs). Também estão disponíveis aos clientes 

Bradesco 1.564 PAEs, 30.909 máquinas da Rede de Autoatendimento 

Bradesco Dia & Noite, 21.501 Pontos Bradesco Expresso, 6.110 Agências do 

Banco Postal e 7.863 máquinas da Rede Banco24Horas.  
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 Sua estratégia inicial consistiu em atrair o pequeno comerciante, o 

funcionário público, pessoas de posses modestas, ao contrário dos bancos da 

época, que só tinham atenções para os grandes proprietários de terras. Foi um 

dos primeiros a estimular o uso de cheque aos seus correntistas. Em 1951, 

com apenas oito anos de vida, o Bradesco torna-se o maior banco privado do 

Brasil.  

 O Bradesco foi pioneiro no mundo das operações bancárias com a 

introdução dos leitores de códigos de cheques, montagem da estrutura de 

microfilmagem de documentos, no lançamento do cartão magnético, entre 

outros.   

  A estratégia direta de aquisições foi utilizada tanto para o aumento da 

base de ativos, de clientes e de negócios bancários, como para os outros 

serviços agregados dentro do sistema financeiro, principalmente os de seguros 

e previdência privada. BNI (Banco Nacional Imobiliário), Banco BCN (Banco de 

Crédito Nacional), Credireal, Baneb( Banco do Estado da Bahia), BEA (Banco 

do Estado do Amazonas), Banco Boavista, Banco Continental, Banco Cidade, 

Finasa e Deutsche Bank Investimentos são algumas das aquisições durante 

toda a vida do banco bradesco. 

 Nos anos 90, a Visa Internacional em conjunto com o Banco Bradesco, 

Banco Real, Banco do Brasil e o Banco Nacional, decidem criar a 

processadora dos Cartões de Crédito da bandeira VISA. Nasce a CBMP 

(Companhia Brasileira de Meios de Pagamento) ou VisaNet, atualmente a 

empresa líder no mercado brasileiro de meios eletrônicos de pagamentos. 

 A partir dos anos 2000, o Bradesco adquiriu as operações do Banco 

Bilbao Vizcaya, pertencentes ao espanhol Banco Bilbao Viscaya Argentaria e 

celebrou a compra da totalidade do capital social do Grupo Zogbi, que atuava 

na atividade de financiamento, mantendo forte presença nas áreas de crédito 

direto ao consumidor, pessoal, cartão e veículos. A aquisição representou um 

importante passo estratégico do Bradesco em um setor com grande potencial 

de crescimento. 

 No terceiro trimestre de 2004, o Bradesco tomou a decisão de unir as 

marcas Finasa e Zogbi sob a bandeira Finasa, com o abandono da marca 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cheque
http://pt.wikipedia.org/wiki/1951
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Zogbi, e também da BCN. Com a integração entre Zogbi e Finasa, a financeira 

do Bradesco passou a ter na época 121 filiais, espalhadas em São Paulo, Rio 

de Janeiro, Minas Gerais e Paraná; e 28,7 mil pontos de venda no varejo de 

automóveis e outros tipos de comércio. Neste mesmo ano, um acordo de 

parceria garantiu ao Bradesco a exclusividade do financiamento das vendas 

das Casas Bahia. Pelo acordo, o banco passou a assumir o financiamento de 

pelo menos R$ 100 milhões em vendas por mês. Em uma segunda etapa, o 

Bradesco passou a vender produtos financeiros aos clientes da Casas Bahia, 

como cartões e seguros, com a instalação de quiosques na rede de varejo; isto 

pode teoricamente ser bastante vantajoso para o grupo Bradesco sob o ponto 

de visto estratégico, em termos de ocupação de espaços mercadológicos 

(notadamente em crédito e cartões) com pouco ou nenhum investimento 

adicional em tecnologia, pontos de venda e recursos humanos e, claro, 

também podendo trazer vantagens de médio prazo para o grupo varejista. 

 Em outra linha, desta vez de parcerias internacionais, o Bradesco 

anunciou uma parceria com o banco United Financial of Japan - UFJ, uma das 

quatro maiores instituições financeiras do Japão. De todo modo, também 

houve ganhos para os clientes do Bradesco tanto no Japão quanto os 

brasileiros em viagem por aquele país, já que pelo acordo todos poderão usar 

a rede de mais de 500 agências do UFJ e os terminais de auto-atendimento 

com menu em português. 

 Em 2005, foi a vez de o Bradesco comprar a rede e a carteira de 

clientes do Banco Morada, instituição carioca especializado em crédito pessoal 

e crédito direto ao consumidor (CDC), por R$ 80 milhões. 

Um dos resultados mais visíveis do grupo Bradesco após os últimos anos de 

movimentação em aquisições é o fato de que a organização tem conseguindo 

tomar forte posição competitiva na área de financiamento ao consumo.. 

 Em 2006, o Bradesco pagou US$ 490 milhões (R$ 1 bilhão) para 

assumir as operações brasileiras da empresa de cartões de crédito American 

Express, especializada no nicho de cartões pessoais para pessoas de alta 

renda, e cartões corporativos para grandes empresas. Passam a pertencer ao 

Bradesco as empresas brasileiras da American Express (AMEX) que atuam no 
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ramo de cartões de crédito, corretagem de seguros, serviços de viagens, de  

câmbio no varejo e operações de crédito direto ao consumidor. A transação 

incluiu o direito de exclusividade por dez anos do Bradesco para a emissão de 

cartões de crédito da linha ultra-específica Centurion no Brasil, que inclui os 

tradicionais cartões Green, Gold e Platinum que apresentam a logomarca 

American Express Centurion. A empresa atua principalmente no segmento de 

alta renda e nas operações de cartões corporativos no Brasil. 

 No ano passado, o Bradesco fechou a compra do Banco IBI, ligado à 

rede varejista holandesa C&A, em um negócio de R$ 1,4 bilhão.  

 O Banco Bradesco é sempre reconhecido como inovador, foi indicado 

como a marca mais valiosa do Brasil pela Brand Analytics. No ranking 

elaborado em 2009 pelo Financial Times e outras companhias, o Bradesco 

aparece como a 98ª marca mais valiosa do mundo, com valor estimado de 

6,57 bilhões de dólares, tornando-se a primeira companhia brasileira a integrar 

o ranking das cem mais valiosas marcas do mundo.  

 Podemos citar alguma premiações do 1º trimestre de 2010:  

ü Foi eleita pelo Great Place to Work Institute (GPTW) como uma das cem 

melhores empresas para se trabalhar no Brasil.  

ü O Bradesco é o Banco líder da sétima edição da pesquisa As Empresas 

que Mais Respeitam o Consumidor (Revista Consumidor Moderno e 

Shopper Experience); 

ü O Bradesco figurou em 1º lugar no ranking inédito de qualidade, como a 

melhor empresa no atendimento ao cliente em 2009 (Revista Exame, 

com o Instituto Brasileiro de Relacionamento com o Cliente);  

ü O Bradesco conquistou pela segunda vez consecutiva, o Prêmio 

internacional Golden Peacock Global Award for Corporate Social 

Responsibility 2010, concedido às empresas que adotam as melhores 

políticas de responsabilidade social corporativa;  

ü O Bradesco é a empresa brasileira que alcançou a melhor colocação no 

ranking das 100 mais sustentáveis do planeta (Revista canadense 

Corporate Knight).  
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 Destaque também para a Fundação Bradesco, que há 53 anos 

desenvolve um amplo programa sócio-educacional, e mantém 40 escolas no 

Brasil.  

 

CAPÍTULO IV  

TREINAMENTO E ENDOMARKETING NO BRADESCO 
  

  

4.1- Treinamento 

  

 A organização Bradesco desde o início de suas atividades reconhece no 

valor do desempenho e no potencial realizador das pessoas a base de 

sustentação de seus negócios. Acreditam na capacidade de promover de 

crescimento sustentável para pessoas e por meio delas.  

 A metodologia que o Bradesco utiliza para o levantamento de 

necessidades de treinamentos é a análise organizacional e análise de recursos 

humanos. A análise organizacional é realizada a partir de toda a organização, 

verificando assim os aspectos da missão, visão e dos objetivos estratégicos. A 

análise de recursos humanos é focada no mapeamento do capital humano, 

visando à identificação de competências corporativas e essenciais, o apoio ao 

crescimento profissional e a busca de objetivos e resultados por meio do 

desenvolvimento das competências da Organização.  

 A crença no valor das pessoas e na capacidade de desenvolvimento de 

cada indivíduo é um dos valores declarados pela Organização, viabilizado por 

meio de um forte processo educacional que abrange todo o quadro de 

funcionários, em todas as posições e atividades desenvolvidas, buscando por 

meio do total alinhamento estratégico, auxiliar as pessoas em seu 

autodesenvolvimento, incentivando-as à constante busca do aprimoramento.  

 O Bradesco quer manter um modelo de excelência em Gestão de 

Recursos Humanos, pautado pelo respeito e transparência em suas relações, 

pelo contínuo investimento no desenvolvimento, compartilhamento de 

conhecimento e valorização do ser humano, sem descriminação.  
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  O treinamento abrange todo o quadro de funcionários, em todas as 

posições e atividades desenvolvidas, buscando por meio do total alinhamento 

estratégico, auxiliar as pessoas em seu autodesenvolvimento, incentivando-as 

à constante busca pelo aprimoramento. 

 Para que os colaboradores sejam participantes efetivos da estratégia de 

expansão de resultados da Organização, eles investem fortemente na 

comunicação interna (Intranet, Alô RH, Correio Eletrônico). Disponibilizam o 

informativo “Sempre em Dia”, cartilhas, revistas, edições em vídeo da TV 

Bradesco abordam matérias sobre o direcionamento estratégico do banco, 

lançamentos de produtos, práticas de qualidade, mensagens institucionais e 

orientações.   

 O Bradesco disponibiliza em diversas mídias: TreiNet, Vídeo 

treinamento, Cartilhas e Cursos Presenciais. Já foram disponibilizados 1.028 

cursos diferentes. 

 Dentro os cursos presenciais destacam-se:  

ü Gerenciamento de clientes; 

ü Negócios em crédito; 

ü Atendimento – uma nova visão empresarial; 

ü Formação para pré-atendentes; 

ü Atendimento para abertura de contas e negócios; 

ü Programa de liderança empreendedora; 

ü Crédito rural; 

ü Credito imobiliário; 

ü Programa de desenvolvimento gerencial; 

ü Programa de desenvolvimento de habilidades negociais; 

ü Programa de consultoria financeira e de negócios; 

ü Tecnologia de informações; 

ü Programa de gerenciamento de projetos; entre outros. 

 Os cursos via Intranet são ferramentas de capacitação diferenciada que 

possibilitam a disseminação de novos conhecimentos de maneira indistinta e 

rápida a todo o quadro de profissionais da Organização (TreiNet), configura-se 

como um grande instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional. Prova 
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disso são os mais de 1,8 milhão de participações nos cursos disponibilizados, 

desde sua implantação no ano 2000. Podemos destacar no aprendizado do 

idioma inglês, onde o treinamento on-line também tem sido um diferencial.  

 Os treinamentos são realizados através dos funcionários de RH da 

Organização e parcerias externas tais como FIA, FIPE, Fipercafi, FGV e Ibmec.  

Os treinamentos são constantes através da Intranet e os presenciais dentro do 

horário de expediente, disponibilizados nos centros de treinamentos da 

organização.  

 Quanto ao uso apresenta-se o conteúdo em forma mista (conteúdo e 

processos) sendo realizada por instrução assistida por computador (TreiNet) e 

treinamento desenvolvido por grupos, casos, jogos e simulações.  

Quanto ao tempo é realizada em forma constante, tanto antes (integração), 

como depois do ingresso na Organização (treinamento contínuo).  

Em quanto ao local, a organização Bradesco realiza no local do trabalho 

através de ferramentas próprias e também fora do local de trabalho (Centro de 

Treinamento).  

 São alguns dos cursos disponíveis pela TreiNet:  

ü Integração básico bancário; 

ü Canais de conveniência; 

ü Capitalização; 

ü Seguros; 

ü Cartão de crédito Bradesco; 

ü Gestão da mudança; 

ü Recuperação de crédito; 

ü Gestão do tempo; 

ü Prevenção à lavagem de dinheiro; 

ü Sistema PAN; 

ü Business plan; entre outros. 

 

 Os cursos são acompanhados diariamente pela Matriz e pelas 14 

unidades regionais de treinamento no País, sendo que o departamento conta 

atualmente com 235 funcionários. São feitas também pesquisas de satisfação, 
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através de um contato telefônico. O funcionário liga para o aluno, conversa 

sobre o andamento do curso e o desempenho dele. 

 A avaliação é realizada de forma interna e externa. A avaliação interna é 

feita anualmente para cerca de 4.000 funcionários, em todos os níveis da 

estrutura, de todas as linhas de negócios e atividades, voluntariamente, 

respondem às pesquisas sobre o clima organizacional por meio de 

questionários e entrevistas. Eles avaliam itens como ambiente de trabalho, 

benefícios, ética, cidadania e a responsabilidade social das empresas. Outro 

meio de avaliação é o atendimento ALÔ RH onde foram registrados cerca de 

31,7 mil atendimentos, incluindo esclarecimentos de dúvidas, sugestões e 

reclamações.  

 A avaliação externa é realizada por pesquisa on-line pelos clientes onde 

é avaliado o atendimento, produtos e serviços do banco Bradesco. Outra forma 

de avaliação são as pesquisas elaboradas por revistas e jornais que 

elaboraram um ranking das melhores empresas, podendo destacar o índice da 

felicidade no trabalho onde o Bradesco destacou-se por proporcionar aos seus 

colaboradores um ambiente corporativo positivo, primando pelo bem estar de 

todos.  

 Todos os cursos ficam a disposição dos funcionários enquanto 

estiverem trabalhando no Bradesco e o resultado tem sido satisfatório.  

Apesar do sucesso, a adesão ao e-Learning ainda precisa ser ampliada. Os 

funcionários das agências foram atingidos em 95%, porém a retaguarda 

apresenta certa resistência, com apenas 35% de adesão. O conteúdo deve ser 

adaptado para os diferentes públicos, ainda mais no caso do Bradesco, que, 

freqüentemente, faz novas aquisições. 

 Outra característica dos treinamentos on-line do Bradesco é a presença 

de uma mascote com o qual o treinando se identifica e que o acompanha 

durante o treinamento. No curso de mercado financeiro, por exemplo, a 

mascote é uma moeda. Já no curso de comunicação escrita é utilizado um 

professor. Uma calculadora é o personagem no curso de matemática 

financeira. Outra característica interessante, é que enquanto o colaborador 

estiver fazendo qualquer um dos cursos, ele coloca uma pequena bandeira 
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sobre o monitor do micro, com a seguinte informação: “Eu estou em 

Treinamento”.  

 

4.2- Endomarketing 

 

 De acordo com este trabalho podemos observar que o endomarketing é 

composto por um conjunto de ferramentas que são implementadas por uma 

instituição para conquistar seu “cliente interno”, o funcionário. Podemos citar 

como ferramentas utilizadas pelo Banco Bradesco: 

ü Comunicação: é uma ferramenta muito utilizada nas agências do Banco 

Bradesco. Há a distribuição periódica do jornal “Fique por Dentro” para 

cada funcionário, e da revista “Interação” no caso dos gerentes. Seu 

conteúdo informa aos funcionários tudo o que acontece na instituição, 

funcionários e agências premiados, programa de metas e objetivos, 

entre outros. Em cada agência há também um quadro de comunicação 

onde produção da agência, aniversariantes, quadro de férias, de cursos, 

reuniões periódicas, premiações aos funcionários que se destacaram, 

funcionário do mês, campanhas de produtos (realizada de acordo com 

cada gerente) são informados para todos. Outro meio de comunicação 

utilizado é a intranet e o correio eletrônico, onde informações sobre 

novos produtos e campanhas promocionais podem ser consultados a 

qualquer momento.  

ü Benefícios: dentre os benefícios dos funcionários do Bradesco podemos 

destacar o plano de saúde, auxilio creche, auxilio alimentação, plano de 

previdência privado (pago metade pela empresa, metade pelo 

funcionário), isenção de tarifas de produtos do banco, taxas 

diferenciadas para financiamentos e empréstimos, Fundação Bradesco, 

onde filhos de funcionários estudam sem nenhum custo (matricula, 

mensalidade, uniforme, material escolar), entre outros.    

ü Motivação: além do plano de carreira e da possibilidade de crescimento 

profissional, dos cursos oferecidos, das premiações por merecimento, 
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não podemos deixar de citar a campanha lançada pelo Bradesco 120 

razões para ser um cliente completo, obra destinada aos 80 mil 

funcionários do Bradesco, a fim de que eles retransmitam ao público 

final as diversas razões para alguém se tornar cliente da instituição. 

A campanha diz que “as razões para um cliente escolher o Bradesco 

são tantas que dariam para fazer um livro. E o Bradesco fez”. E este é o 

livro de cabeceira de todo o gerente Bradesco. 

A campanha foi complementada por ações de endomarketing entre os 

colaboradores do Bradesco, elaboradas na forma de um quiz virtual a 

que estes responderiam através do sistema de treinamento a distância 

do banco. Foram realizados diversos eventos regionais motivacionais, 

que contaram com os funcionários classificados reunidos em equipes.  
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CONCLUSÃO 
 

Durante a pesquisa, através de uma citação de Carvalho (1995) pude 

visualizar as vantagens que as empresas podem obter com a valorização do 

funcionário – ou cliente interno.  

“Ganhos em competitividade e em qualidade: ao implementar o 

treinamento e desenvolvimento a empresa estará mais competitiva e 

conquistando esta capacidade de competir a melhoria da qualidade será uma 

conseqüência natural dos esforços empregados. 

O treinamento e o desenvolvimento identificam os pontos fortes e 

fracos das pessoas e da organização como um todo: é importante atentar para 

o fato de que os programas de treinamento e desenvolvimento consistem 

numa verdadeira relação de troca na qual todos devem sair ganhando”. 

 Diante do exposto pude concluir que são vários os motivos 

causadores de insatisfação e desmotivação dos funcionários de uma 

organização e que, caberá aos líderes a descoberta desses motivos e 

gerenciá-los de tal maneira que possa diminuí-los ou extingui-los. Aprender a 

motivar os funcionários hoje é de extrema importância para os gestores.  

  Através do estudo de caso pode-se analisar que o banco Bradesco 

propicia aos colaboradores oportunidades de desenvolvimento profissional 

contínuo, dentro dos compromissos e objetivos do Banco. Tem uma política 

que privilegia a carreira fechada, dando oportunidades de crescimento, 

permitindo acesso a todos os níveis hierárquicos da organização. Com isto, 

caracteriza-se um fator motivador para todo o quadro, estimulando a 

criatividade, a inovação e a busca de incessante de conhecimento e 

atualização.  

 Pude perceber que o banco está no caminho certo ao investir 

fortemente em programas de treinamento que contribuam para o 

fortalecimento das competências internas e para o desenvolvimento de 

talentos, com o objetivo de dar sustentabilidade nos negócios da organização.  
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