
Bancos intensificam prática para a retenção de talentos  
Maria Rehder   
 
Instituições financeiras como Banco do Brasil , Itaú , Santander e Unibanco têm ampliado os seus 
investimentos em desenvolvimento humano — que chegam a ultrapassar R$ 100 milhões ao ano, 
como é o caso do Banco do Brasil — com o objetivo de reter os profissionais considerados talentos 
em potencial.  
 
O mercado brasileiro segue uma tendência mundial, pois de acordo com a pesquisa global 
realizado pela consultoria Deloitte com 1.390 gestores de pessoas de empresas localizadas em 60 
países, 78% destas ampliarão seus investimentos em desenvolvimento humano em 2006, sendo 
que 72 % das instituições financeiras que foram ouvidas pela consultoria afirmaram ter a retenção 
de talentos como o principal desafio de gestão.  
 
De acordo com Vicente Picarelli Filho, sócio líder da área de Consultoria em Gestão de Capital 
Humano da Deloitte no Brasil, os investimentos estarão concentrados principalmente na 
implantação de programas de desenvolvimento que dêem liberdade para o profissional definir seu 
plano de carreira com o objetivo de mantê-lo por mais tempo nas empresas.  
 
Vanda Bahcivanji, superintendente de Recursos Humanos do Santander Banespa, que conta hoje 
com 21 mil funcionários, 2.200 dos quais ocupam cargos gerenciais, afirma que o banco projeta 
um aporte 25% maior em desenvolvimento humano para o ano de 2006, que terá um 
investimento de R$ 25 milhões. “A retenção é hoje o maior desafio do mercado financeiro 
brasileiro”, diz. 
 
A executiva explica que o Banco Santander intensificou desde 2004 as suas práticas para 
aumentar os índices de retenção de seus colaboradores. “Sentimos a necessidade de mostrar aos 
funcionários as possibilidades de carreira”, comenta. 
 
Através do programa Escolas de Formação, a instituição financeira oferece desde 2004 para todos 
os funcionários a capacitação moldada de acordo com a sua fase de carreira. “Três vezes ao ano 
nossos funcionários discutem com seus líderes suas possibilidades de desenvolvimento”, conta. 
 
Bahcivanji ressalta que, mesmo com as ações de plano de carreira, a rotatividade profissional 
ainda é uma realidade. “Estamos investindo em uma padronização da capacitação e até o final de 
2006 esperamos que todos os nossos profissionais de varejo já a tenham concluído, pois 
queremos garantir que nossos clientes se identifiquem com o Santander Banespa e não criem 
vínculos pessoais com os funcionários”, afirma. 
 
Mercado brasileiro 
 
O Unibanco, que conta hoje com mais de 28 mil funcionários e só no ano de 2005 investiu R$ 30 
milhões em práticas de desenvolvimento humano, também projeta um aumento neste 
investimento para 2006. “Nosso percentual de retenção aumentou de 50% para 80%, pois 
intensificamos nossa gestão nos últimos anos para realização de um acompanhamento 
personalizado, principalmente dos três mil funcionários que ocupam cargos de liderança”, afirma 
Beatriz Schmidt, superintendente de recursos humanos do Unibanco. 
 
Um dos reflexos recentes desta reestruturação da gestão já pode ser sentido com a reformulação 
dos cursos de aprimoramento realizada no ano passado, que disponibilizou módulos internos 
adaptados de acordo com a realidade do Unibanco.  
 
A executiva também ressalta o chamado Plano de Ação e Desenvolvimento, criado há cerca de um 
ano, como fator fundamental para o envolvimento do funcionário com a instituição. 
 



Modelo estatal  
 
O Banco do Brasil, que hoje conta com aproximadamente 85 mil funcionários — 30% em cargos 
gerenciais — e investe cerca de R$ 100 milhões em desenvolvimento humano ao ano, aposta na 
universalização do acesso à graduação e à pós-graduação para todos seus funcionários como 
meta prioritária para o ano de 2006.  
 
“Como os nossos funcionários são concursados, não enfrentamos o problema da rotatividade, pois 
eles nos vêm com o objetivo de fazer carreira no banco”, explica Pedro Paulo Carbone, gerente 
executivo da diretoria de gestão de pessoas do Banco do Brasil . 
 
O executivo conta que o Banco do Brasil custeia 80% dos cursos internos realizados na empresa. 
“Muitos profissionais não tinham acesso aos cursos de graduação devido à distância das 
universidades em suas cidades. Em 2006 estamos implantando um módulo de graduação a 
distância para suprir esta demanda, pois cerca de 60% dos colaboradores entram apenas com o 
segundo grau completo e mais de 90% saem pós-graduados”, diz Carbone.  
 
Cúpula executiva 
 
Para Valéria Veiga Riccomini, gerente de atração e integração de pessoas do Banco Itaú, empresa 
que conta hoje com 45 mil funcionários — aproximadamente seis mil dos quais ocupam cargos 
gerenciais —, mesmo com índices menores a 1% de rotatividade profissional, a retenção de 
talentos é um dos maiores desafios da instituição financeira. “Custeamos 100% dos cursos de 
especialização no exterior que duram em média dois anos para talentos em potencial, que voltam 
para cargos estratégicos”, afirma.  
 
O Banco Itaú investe cerca de R$ 37 milhões em desenvolvimento humano ao ano e pretende 
intensificar as suas ações para o desenvolvimento de lideranças em 2006. “A retenção, mesmo 
em nível gerencial, é garantida com uma política de recursos humanos sólida que inclui a 
remuneração variável e oferece possibilidades de capacitação e reconhecimento”, avalia.  
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