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A aprendizagem

continua no

Bradesco já está

incorporada no seu

DNA, e é tão

fundamental para

os funcionários

como estratégica

para o negócio



l O autor é superintendente executivo do Departamento

de Treinamento do Banco Bradesco

F
alar em educação no Bradesco é,
sem dúvida, reportarmo-nos a um
valor incorporado à organização
desde a sua fundação, em 1943.
Trata-se de um processo essencial
para a estrutura organizacional,
que tem como filosofia o

aproveitamento dos talentos internos, em que os
profissionais têm consciência de suas possibilidades
de ascensão na carreira, norteada pelo preparo,
desenvolvimento e comprometimento pessoal.

A crença no valor das pessoas e na capacidade de
desenvolvimento de cada indivíduo é um dos valores
declarados pela empresa, viabilizados 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.

Os investimentos em ações de educação aos
colaboradores da organização são crescentes a cada
exercício, e demonstram a importância conferida à
qualificação da equipe como diferencial para o sucesso
de seus resultados. Entre outros, estes aspectos fazem
do Bradesco um Banco Completo, que respeita o cliente,
demonstra suas diversas ações com transparência e
credibilidade, refletindo o valor agregado de ser o
Banco que mais investe na capacitação do seu pessoal
—o que justifica e faz com que "as 120 razões para ser
cliente Bradesco" se torne uma crença real e praticada
na organização.

Sob bases sólidas e valores enraizados, a educação
corporativa no Bradesco encontra, nas suas diversas
formas de privilegiar o crescimento pessoal e
profissional de seus mais de 79 mil colaboradores,
caminhos que levam à contínua busca de metodologias

que permitam a rápida disse-

minação e compartilhamento de
conhecimentos, garantindo o su-
cesso de suas ações.

Os meios de acesso ao
conhecimento possibilitam uma
vasta gama de opções, que remetem
o profissional ao processo de
educação continuada, inserindo-o
num contexto integral de cres-
cimento e contribuindo signifi-
cativamente para a concretização
da estratégia organizacional.

Para a consecução do processo
educacional, todas as mídias de
aprendizado são utilizadas, sejam
elas presenciais ou a distância, em
que o diferencial está no esmero
com que os programas são
desenhados e desenvolvidos,
garantindo o total alinhamento aos
objetivos traçados.

A garantia da qualidade nas
ações educacionais dentro da
organização é a certificação NBR
ISO 9001:2000 para o processo de

Gestão de Treinamento da
Organização, conferido desde 2002
e que vem sendo renovado a cada
período, com o compromisso
crescente da busca do aprimo-
ramento nas ações de educação
corporativa.

Os indicadores de avaliação das
ações, que cobrem todo o processo,
têm nos guiado ao continuo
aprimoramento e a resultados cada
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"Os indicadores de

avaliação das ações, que

cobrem todo o processo,

têm nos guiado ao

continuo aprimoramento e

a resultados cada vez mais

significativos"

vez mais significativos. Somente em 2006 foram mais
de l 167 000 participações em ações de educação
corporativa, divididas em 114 mil participações
presenciais e l 053 000 participações a distância,
reunindo, neste último, metodologias como: videotrei-
namento, cartilhas (eletrônicas ou em papel) e o TreiNet,
como é chamado o e-Learning na Organização Bradesco.
A média de participações em ações educacionais, por
funcionário/2006, foi de 16 cursos diferentes, o que
denota o reconhecimento dos colaboradores à
importância deste processo.

Dando abrangência às ações educacionais, parcerias
com instituições como USP, FDC, FIA, FIPE,

FIPECAFI, FGV e IBMEC são desenvolvidas em
programas de pós-graduação, MBA, especialização e
mestrado, o que confere uma formação diferenciada.

O forte preparo aos profissionais ligados a áreas onde
a exigência de certificações mercadológicas específicas

se faz presente, também é um
diferencial, a exemplo da Cer-
tificação ANBID, cujo índice de
aprovação da organização é
superior ao índice médio de
aprovação do mercado. Além
disso, certificações nas áreas de
TI, dentre elas a Certificação em

Qualidade de Software, inédita no
país, cujo preparo dos envolvidos
também ocorre por meio de forte
processo de capacitação, conferem
à organização e aos profissionais
envolvidos importantes dife-
renciais competitivos.

Outro fator de sucesso no
contexto da educação corporativa
no Bradesco é o TreiNet, trei-
namento por meio da Intranet/
Internet, que em junho de 2006
recebeu o prêmio e-Learning
Brasil 2006, na categoria
"Corporativa Diamond", o que
reforça que os recursos de
aprendizagem oferecidos pela
ferramenta possibilitam a
disseminação de novos conhe-
cimentos de maneira indistinta,
tornando-se um diferencial para
os funcionários, que, além de
atender aos interesses da orga-
nização, podem planejar suas
ações de aprendizagem de acordo
com suas necessidades.

Por meio do TreiNet, foram
alcançados mais e 1,8 milhão de
participações nos 80 cursos

disponibilizados desde sua
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Funcionários participam de treinamento

implantação, em 2000, cuja abrangência auxilia no
desenvolvimento de competências comportamentais,

negociais, técnicas e operacionais. A criação de uma

cultura de aprendizado contínuo é um dos grandes
benefícios da ferramenta, que possibilitou o aprendizado
on-line no Bradesco, inclusive nas modalidades de MBA

e Idiomas, com resultados extremamente satisfatórios.
Os benefícios à educação corporativa, obtidos por

meio de uma ferramenta como essa, são inúmeros, e sua
expansão a outros públicos tem sido vivenciada com a

disponibilização de cursos on-line para clientes da Conta

Universitária Bradesco, por meio do portal da Fundação
Bradesco, e para os Corretores de Seguros, por meio do
site 100% corretor no Universeg.

O processo de educação corporativa na organização

possui, ainda, um forte braço nas questões de

Responsabilidade Social e

Empresarial, a exemplo dos
projetos ligados a Adolescentes
Aprendizes, Jovens Cidadãos e
Programas de Estagiários, dentre

eles, o Programa Bradesco

Unipalmares (Universidade
Zumbi dos Palmares). Esses

programas, que envolvem forte
processo de capacitação, desen-
volvimento e inclusão, contam

com um abrangente leque de

conhecimentos, que visam ao
desenvolvimento de compe-

tências pessoais e profissionais,
preparando esses jovens para o
mercado de trabalho.

Por meio de programas de

conscientização, envolvimento e
capacitação de seus profissionais,

as ações de educação corporativa

no Bradesco estão totalmente
alinhadas com o compromisso de
Sustentabilidade e Responsa-
bilidade Socioambiental deste

grande conglomerado, que tem na

base de sua estratégia a criação de
valor para o acionista, o cliente, o
funcionário, o fornecedor e a
própria sociedade.

Para o Bradesco, sinônimo de

educação corporativa é compro-
misso com o aprendizado con-

tínuo, algo inerente àqueles que
vivenciam o dia-a-dia das organi-
zações em busca de novas formas

de desenvolver-se como ser
humano completo.

Text Box
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