
EDUCAÇÃO C O R P O R A T I V A

gestão por competências no Banco do

Brasil pretende compreender quais

são as competências organizacionais

críticas para o sucesso empresarial,

desdobrá-las em termos de compe-

tências profissionais e desenvolvê-las

junto ao quadro de funcionários.

Trabalha com o pressuposto de que o maior patrimônio das

organizações são as competências dos seus funcionários.

Portanto, parte do princípio que uma empresa só se mantém

viva se consegue alinhar as competências de seus funcionários

às reais necessidades do mercado. Ao implantar um modelo

de gestão por competências, a empresa induz o seu quadro

de funcionários a discutir e a empreender ações fundamentais

para aprimorar a qualidade do trabalho e para promover o

seu crescimento sustentável.

O programa de Gestão por

Competências do Banco do

Brasil tem por finalidade

aproximar ao máximo as

competências existentes

daquelas necessárias para o

alcance dos objetivos

organizacionais
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O Programa de Gestão por Competências do BB direciona

suas ações prioritariamente para o gerenciamento dos gaps

ou lacunas de competências eventualmente existentes na

organização e nas equipes, procurando eliminá-los ou

minimizá-los. A idéia é aproximar ao máximo as

competências existentes na organização daquelas necessárias

para a consecução dos objetivos organizacionais.

Sob essa perspectiva, minimizar eventuais lacunas de

competências, segundo Carbone et ai. (2005), significa

orientar e estimular os profissionais a eliminar as

discrepâncias entre o que eles são capazes de fazer

(competências atuais) e o que a organização espera que eles

façam (competências necessárias). A área de gestão de

pessoas do BB detém um papel fundamental nesse processo,

na medida em que seus diversos subsistemas (identificação

e alocação de talentos, capacitação corporativa, avaliação

de desempenho, remuneração e benefícios, entre outros)

podem promover ou induzir o desenvolvimento profissional

e, por conseguinte, a eliminação de gaps ou lacunas de

competências.

Adotando a gestão por competências, a área de gestão de

pessoas do BB pode orientar suas políticas, planos táticos e

ações, integrando todos os seus subsistemas em torno da

aquisição das competências necessárias à consecução dos

objetivos organizacionais.

Definida a estratégia organizacional e realizado o

inventário (mapeamento) de competências organizacionais

e profissionais, a atuação da área de gestão de pessoas do BB

passa a ocorrer de forma integrada, tendo como propósito

principal promover o desenvolvimento de competências,

as quais determinam a qualidade dos trabalhos e permitem

alcançar os resultados desejados.

A primeira fase do Programa envolveu a implantação de

um sistema de Gestão de Desempenho por Competências,

entendido como peça central do modelo de Gestão por

Competências. Tal sistema é capaz de oferecer informações

essenciais para a gestão de pessoas, principalmente no que

tange ao desempenho esperado, aos resultados conquistados
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A lógica de

funcionamento dessa

ferramenta baseia-se nos

pressupostos de

abordagens denominadas

trilhas de aprendizagem e

rotas de navegação

profissional

e às competências necessárias ao exercício de papéis

ocupacionais.

O sucesso da implantação do novo modelo de gestão

de desempenho por competências no BB favoreceu a

continuidade da implantação de outros programas

vinculados. Assim, a segunda fase envolveu a introdução

de um sistema de Ascensão Profissional por

Competências, conforme descrito a seguir.

Fase l - Implementação da Gestão de Desempenho por

Competências

A implementação do modelo de Gestão de

Desempenho por Competências em todas as unidades do

BB ocorreu ao longo dos anos de 2005 e 2006, de tal forma

que todos os cerca de 83 000 funcionários da empresa,

tanto no Brasil como no exterior, são avaliados e

orientados pela mesma sistemática.

Para essa implementação, foi necessário mapear

previamente as competências específicas relevantes ao

desempenho dos funcionários das diversas unidades da

empresa.

Considerando o tamanho da empresa e a complexidade

da sua estrutura organizacional,

adotou-se a estratégia de capacitar

funcionários nas diversas diretorias

e unidades do Banco para que estes,

mediante orientação e acompanha-

mento da Diretoria de Gestão de

Pessoas do BB, pudessem mapear as

competências relevantes para as

diversas dependências da organização.

Depois de capacitados, tais

funcionários identificaram as

competências relevantes às

diversas unidades do Banco. Mais

de 3 400 competências foram

mapeadas e descritas nesse trabalho,

conforme metodologia proposta

por Carbone et ai (2005).

Paralelamente, os técnicos da

Diretoria de Gestão de Pessoas

desenvolveram um plano de

formação, a fim de capacitar os

cerca de 83 000 funcionários a

utilizar o novo instrumento de

gestão do desempenho. Como a

capacitação do pessoal constituía

um importante condicionante do

sucesso do novo modelo, o Banco

decidiu implementá-lo somente

quando todos os seus funcionários,

sem exceção, estivessem capacita-

dos. Após a capacitação de todos

os funcionários, a "Gestão de

Desempenho por Competências"

foi finalmente implementada em

todas as unidades do Banco do

Brasil, permitindo o alinhamento

dos diversos subsistemas de gestão

de pessoas (avaliação de desem-

penho, treinamento e desenvolvi-
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O TÃO é composto por

quatro grandes bancos

de informações:

conhecimentos,

competências,

experiência profissional

e realizações

mento, recrutamento e seleção e remuneração) em torno

do desenvolvimento das competências relevantes à

consecução dos objetivos organizacionais

Como parte desse esforço, o Banco disponibilizou a

seus funcionários, em 2006, uma ferramenta informatizada

denominada Plano de Desenvolvimento de Competências

(PDC), visando orientá-los no diagnóstico de suas

necessidades de aprendizagem.

A lógica de funcionamento dessa ferramenta baseia-se

nos pressupostos de abordagens denominadas trilhas de

aprendizagem e rotas de navegação profissional. Assim,

as oportunidades de aprendizagem sugeridas pelo PDC

não ficam restritas a ações convencionais de treinamento.

Podem incluir também estágios, publicações internas,

orientação profissional, cursos on-line, acervo de

biblioteca, vídeos instrucionais, páginas na Intranet do

Banco, filmes e sites na internet, entre outras opções.

Fase 2 - Implementação da Ascensão Profissional por

Competências
Com a implantação da gestão de desempenho por

competências, foi possível iniciar a segunda fase do

Programa, que previa a criação de um sistema de ascensão

profissional por competências. Métodos e instrumentos
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Ao implantar um modelo

de gestão por

competências, a empresa

induz o seu quadro de

funcionários a discutir e a

empreender ações

fundamentais
que ponderam o desempenho do funcionário, a formação

acadêmica, a experiência, as competências e as

certificações de conhecimentos de que dispõe o funcionário,

entre outros aspectos relevantes, foram desenvolvidos para

identificar e classificar os funcionários candidatos ao

exercício de diferentes cargos na empresa, permitindo,

assim, o estabelecimento de critérios adequados para

nortear o Programa.

O Programa de Ascensão Profissional do BB foi

desenvolvido de forma a orientar e a promover a ascensão

profissional baseada nas competências, no mérito, na clareza

de critérios e na transparência.

O Programa considera as competências profissionais dos

funcionários, sua experiência e o seu desempenho, visando à

movimentação vertical, transversal e horizontal, além de

induzir o desenvolvimento de competências por sinalizar os

caminhos a serem percorridos para ascensão às diversas funções

do Banco.

Por meio da combinação de métodos e instrumentos do

Programa, os funcionários são avaliados e classificados on-

line, a partir de quatro dimensões de avaliação, balanceadas

dentro de um sistema de informações denominado TÃO

(Talentos e Oportunidades), que deve ser compreendido como

o inventário de competências dos funcionários do BB. O TÃO

é composto por quatro grandes bancos de informações:

conhecimentos, competências,

experiência profissional e realizações.

O Processo de Ascensão

Profissional no BB compreende três

principais etapas: a) certificação de

conhecimentos (provas de

conhecimento); b) qualificação -

concorrências às oportunidades

oferecidas pelo Banco no Sistema

TÃO; e c) comissionamento -

nomeação dentre os funcionários

qualificados.

Resultados

O Programa em questão conseguiu

Integrar pressupostos de modelos e

práticas de gestão referenciados pela

literatura como modernos e eficazes,

como a gestão por competências e a

avaliação 360 graus, por exemplo. Foi

concebido e validado de forma

participativa, com a contribuição de

diversos funcionários do Banco (de

variadas áreas, níveis hierárquicos e

segmentos), a partir de críticas e

sugestões apresentadas pelo próprio

funcionalismo. O modelo, afinal,

procura conciliar as necessidades

organizacionais de desenvolvimento

de competências e de melhoria de

desempenho com os interesses

pessoais de desenvolvimento e

crescimento na carreira.i
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