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RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem a finalidade de identificar e analisar a percepção dos 
colaboradores de uma agência bancária situada no município de Porto Alegre acerca 
do treinamento introdutório e a capacitação dos novos funcionários. O método 
utilizado foi o estudo de caso de caráter qualitativo. Foram entrevistados 16 sujeitos, 
entre eles 13 funcionários de duas agências do banco Rio Grande, um gerente, e 2 
profissionais do departamento de treinamento. A partir da análise dos resultados foi 
possível identificar como ocorre o processo de socialização, integração e 
capacitação dos novos funcionários da agência alvo deste estudo, assim como os 
fatores que contribuíram e dificultaram este processo. O banco possui diferentes 
modalidades de treinamento, além de um programa de capacitação destinado aos 
novos funcionários, o PCNF. O estudo evidenciou que a aprendizagem ocorre 
principalmente através do treinamento em serviço, mas esta forma de capacitação 
ainda não está bem estruturada na agência, o que, em algumas situações, gera 
dificuldades aos recém-contratados no desempenho de suas atribuições. Além disso, 
observou-se que algumas etapas do PCNF não estão sendo cumpridas, 
principalmente pela falta de tempo na agência, ou, ainda, pela falta de orientação por 
parte da organização. O treinamento presencial, apesar de obter uma avaliação 
positiva dos colaboradores, poderia abordar ou aprofundar outros assuntos, tais 
como principais produtos e serviços e procedimentos operacionais do trabalho, além 
de ocorrer logo da contratação do funcionário. Por fim, este estudo sugeriu algumas 
ações de melhorias que podem facilitar o processo de integração e capacitação dos 
novos funcionários da agência Alfa do banco Rio Grande. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento de Pessoas, Treinamento Introdutório, 
Socialização.   
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1 INTRODUÇÃO 
  

 

Com um ambiente cada vez mais exigente e competitivo, as organizações 

estão em constantes atualizações, aprimorando os seus produtos e serviços, assim 

como os seus processos internos. Para que haja este aprimoramento, os 

funcionários destas organizações também precisam estar atualizados, treinados e 

possuir as competências necessárias para assumir o seu papel dentro da empresa. 

De acordo com Bohlander, Snell, e Sherman (2003), o treinamento tem papel 

fundamental no desenvolvimento e fortalecimento destas competências, tornando-se 

parte essencial na implementação de novas estratégias.  

Para Bohlander, Snell e Sherman (2003), as rápidas evoluções tecnológicas 

exigem que os funcionários estejam em constantes atualizações, aperfeiçoando 

continuamente os seus conhecimentos, suas habilidades e aptidões para lidar com 

novos processos e sistemas. O treinamento introdutório de capacitação e integração 

também se faz essencial para o bom desempenho das organizações, pois é através 

destas práticas que o funcionário irá adquirir conhecimentos básicos sobre a 

organização e sobre o trabalho a ser desempenhado.   

Através de uma prática de integração, a empresa poderá apresentar aos 

novos funcionários fatores como história, estrutura, ramo de atividade, produtos e 

serviços e planos estratégicos, passando por um processo de socialização 

organizacional. Para Van Maanen1 (1976 apud SHINYASHIKI, 2002, p. 166), a 

socialização organizacional pode ser entendida como “o processo pelo qual uma 

pessoa aprende valores, normas e comportamentos exigidos, o que lhe permitirá 

participar como um membro de uma organização, e este processo é contínuo 

durante toda a carreira do indivíduo na organização”.  

Ao admitir novos funcionários, as instituições esperam que estes 

colaboradores desenvolvam as suas competências e possam contribuir para o 

sucesso e o bom funcionamento do seu negócio. Para isso, além dos 

conhecimentos e das habilidades já adquiridos no decorrer da sua formação 

profissional e educacional, o trabalhador iniciante precisa também adquirir 

                                                 
1 VAN MAANEN, John. Breaking in: socialization to work. In DUBLIN, Robert (ed.) Handbook of 
work, organization and society . Chicago: Rand McNally, 1976.    
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conhecimentos mais específicos sobre a organização para a qual prestará os seus 

serviços. Estes conhecimentos são adquiridos no decorrer do tempo, com o trabalho 

prático do dia a dia e também através de práticas formais e informais de capacitação 

oferecidas pela empresa.  Estes aspectos despertaram o interesse da pesquisadora 

em desenvolver um estudo junto ao seu local de trabalho (setor bancário), uma vez 

que instigaram a seguinte questão: Quais são as práticas de treinamento e 

desenvolvimento que podem facilitar a integração e o desempenho do novo 

funcionário em organizações bancárias?    

Em agências bancárias, onde os primeiros dias de trabalho podem exigir a 

realização do atendimento ao público externo, a capacitação dos novos funcionários 

pode se fazer ainda mais importante e necessária. O atendimento ao cliente requer 

alguns cuidados fundamentais; dentre outros, a transmissão de informações 

precisas e verdadeiras. Desta forma, é fundamental que o colaborador conheça a 

organização e os seus procedimentos, para se sentir seguro nas ações executadas 

e na transmissão das informações aos clientes. 

O Banco Rio Grande, assim denominado no presente estudo por questões de 

sigilo, investe na capacitação dos seus funcionários com o objetivo de qualificá-los e, 

desta forma, atender aos requisitos de qualidade na prestação dos seus serviços. 

Para preparar os novos colaboradores, o banco possui um programa de capacitação 

para novos funcionários, o qual tem o objetivo de apresentar a organização para o 

iniciante, assim como fornecer informações importantes para a realização do seu 

trabalho. Este programa envolve a realização de atividades como cursos virtuais, 

leitura de cartilhas, aulas de videotreinamentos e estágio do colaborador em 

diferentes setores. 

Além do Programa de Capacitação para Novos Funcionários (PNFC), o banco 

Rio Grande também dispõe de dois cursos presenciais de integração, que são 

destinados aos funcionários recém-contratados. Estes cursos são oferecidos aos 

colaboradores depois que eles iniciam nas agências, sendo que alguns recebem 

logo nas primeiras semanas de trabalho, e outros depois de alguns meses. Os 

treinamentos são realizados periodicamente pelo departamento de treinamento e 

envolvem trabalhadores de várias agências. Desta forma, conforme descrito 

anteriormente, as agências contam com dois métodos de treinamentos introdutórios, 

sendo um deles um programa de capacitação, que realiza a integração e a 

capacitação do funcionário no próprio ambiente de trabalho, e outro que é feito de 
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forma presencial, ministrado em sala de aula.  

A partir desta contextualização e da questão de pesquisa, estabeleceu-se 

como objetivo geral : 

Identificar e analisar a percepção dos colaboradores de uma agência bancária 

situada no município de Porto Alegre acerca do treinamento introdutório e a 

capacitação dos novos funcionários.  Para o atingimento deste, estabeleceram-se os 

seguintes objetivos específicos: 

a) descrever o atual modelo de treinamento introdutório; 

b) levantar as principais necessidades dos novos funcionários para 

desempenhar o seu trabalho no ingresso na agência; 

c) identificar e analisar os aspectos que facilitam e dificultam o desempenho 

dos colaboradores iniciantes no seu dia a dia de trabalho; 

d) analisar, a partir da percepção dos pesquisados, o papel dos treinamentos 

presenciais de capacitação e integração;  

e) propor melhorias para as práticas de capacitação e integração dos novos 

funcionários, caso os resultados demonstrarem esta necessidade. 

A escolha do tema se deve à importância do treinamento prévio, ou seja, a 

capacitação do trabalhador antes que ele inicie efetivamente os seus trabalhos na 

organização. Bohlander, Snell e Sherman (2003) destacam que: 

 

Muitos funcionários novos já possuem a maior parte dos CHAs 
(conhecimentos, habilidades e aptidões) necessários para o trabalho. 
Outros podem precisar de treinamento intensivo antes de estar preparados 
para dar sua contribuição às empresas. Quase todos os funcionários, 
entretanto, precisam de algum tipo de treinamento no trabalho para manter 
um bom desempenho e ajustar-se a novas formas de trabalho 
(BOHLANDER; SNELL; SHERMAN, 2003, p. 134). 

 

Levando-se em conta as considerações de Bohlander, Snell e Sherman 

(2003), podemos destacar que é imensa a gama de conhecimentos que o 

trabalhador bancário deve possuir, e estes conhecimentos certamente são 

adquiridos ao longo de sua vida profissional, através das diversas formas de 

aprendizado. Porém, existem conhecimentos introdutórios básicos, que se forem 

repassados de maneira apropriada aos funcionários iniciantes, podem auxiliar no 

seu desempenho nos primeiros dias de trabalho. Por fim, este estudo oferece 

subsídios para a gerência acerca das principais dificuldades encontradas por seus 

colaboradores quando estes iniciaram suas atividades na agência e oferece algumas 
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sugestões acerca dos métodos de treinamento de integração e capacitação para 

novos funcionários utilizados pela organização.  

O presente trabalho está constituído de 4 capítulos, além desta introdução. O 

capítulo 2 apresenta a revisão da literatura, no qual são abordados os principais 

assuntos que embasaram este estudo, entre eles os conceitos e o processo de 

Treinamento, Desenvolvimento e Educação, e o processo de Socialização 

Organizacional. O capítulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos, em que 

estão descritos o método utilizado na pesquisa, a empresa participante, os atuais 

treinamentos destinados aos novos funcionários da organização, os sujeitos da 

pesquisa e as estratégias para coleta e análise dos dados. O capítulo 4 traz a 

apresentação e a análise dos dados através de cinco categorias de análise 

predefinidas pela pesquisadora e, por fim, no capítulo 5, encontram-se as 

considerações finais e as sugestões para estudos futuros.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo será apresentada a revisão da literatura e dentre os temas 

tratados estão o Processo de Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E) e 

o de Processo de Socialização Organizacional. No campo de TD&E, serão 

abordados fatores como perspectiva histórica, o processo de aprendizagem, 

metodologia, definições, tipologia, e as etapas que compõem o processo. Na seção 

referente à socialização organizacional, serão levantados assuntos como cultura 

organizacional, modelos e estratégias de socialização organizacional e processo de 

orientação.   

 

 

2.1 TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO 

 

 

As primeiras ações envolvendo treinamento e desenvolvimento de pessoal 

tiveram início já nos primórdios da civilização, onde os homens repassavam aos 

seus descendentes os conhecimentos básicos de sobrevivência. Porém, foi com a 

Segunda Guerra Mundial que estas ações passaram a ser sistematizadas e 

reconhecidas para a utilização dentro das organizações (ABBAD; VARGAS, 2006). 

 Segundo Abbad e Vargas (2006), a expressão treinamento e desenvolvimento 

(T&D) surgiu dentro do cenário empresarial norte-americano e está relacionada à 

criação da American Society for Traning and Development (ASTD), a qual era 

formada por pessoas envolvidas com treinamento em diferentes organizações norte-

americanas. Em uma abordagem histórica, as ações de TD&E sempre tiveram 

relacionadas com os modelos de administração, e receberam influências de 

diferentes disciplinas, como psicologia, sociologia, engenharia, educação, entre 

outras (PILAT, 2006).  O processo de treinamento, desenvolvimento e educação atrai 

a atenção de cientistas e profissionais há muito tempo, pois o processo de 

aprendizagem foi foco de interesse dos primeiros pensadores do mundo ocidental, e 

as ações de capacitação sempre tiveram como objetivo o alcance dos resultados 

organizacionais, que são obtidos através da qualificação da mão de obra (ABBAD; 

VARGAS, 2006). Fontes (1980) conceitua o treinamento no velho estilo da empresa 
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tradicional: 

 

No velho estilo da empresa tradicional, o treinamento era entendido como o 
desenvolvimento de um processo sensomotor, ou, mais especificamente, 
um processo de desenvolvimento das aptidões do indivíduo para a 
execução de determinada tarefa ou atividade profissional definida. Isto 
significa que a função do treinamento se limitava a desenvolver no homem a 
destreza no manuseio de ferramentas e dos materiais, e o conhecimento 
das máquinas e das operações (FONTES, 1980, p. 9). 

 

Segundo Malvezzi2 (apud PILATI, 2006), as ações de TD&E se construíram 

nas primeiras organizações industriais, e nesta época a lógica da capacitação do 

trabalhador era voltada para a realização do trabalho fabril, ou seja, estava ligada a 

efetividade do processo industrial. A partir da década de 1880, as escolas e as 

indústrias se aproximaram havendo uma maior preocupação com a qualificação 

profissional dos trabalhadores. Ainda segundo Malvezzi, apenas a partir de 1930 

houve uma maior demanda para estruturar cientificamente as ações de treinamento 

nas organizações. 

A evolução dos modelos administrativos permitiu que houvesse também uma 

evolução nas práticas de capacitação utilizadas pelas organizações, conforme 

especifica Pilat (2006, p. 161): 

 

Com a evolução do processo administrativo, a crítica ao modelo de 
administração científica e o aparecimento das escolas de valorização do 
homem dentro do ambiente de trabalho, a lógica do sistema de treinamento 
transformou sua função, de mero adaptador do homem à prescrição da 
tarefa a uma elemento de promoção da qualificação entendido de forma 
mais ampla.  

 

Bastos, fundamentando seus argumentos em Romiszowski3 (1989 apud 

BASTOS, 1991), utiliza em uma perspectiva histórica o conceito de onda para relatar 

as fases de evolução das ações de treinamento:  

a) Primeira Onda: denominada “Treinamento para o trabalho”, compreende o 

período de 1950 a 1970. São as ações de treinamento voltadas para o 

desenvolvimento de habilidades técnicas e profissionais, com o objetivo 
                                                 
2 MALVEZZI, S. Do taylorismo ao comportamentalismo: 90 anos de desenvolvimento de recursos 
humanos. In BOOG, G. Manual de treinamento e desenvolvimento.  São Paulo: Makkron Books, 
1994. 
3 ROMISZOWSKI, A. J. Trends in Corporate Training and Development – as international consultant´s 
personal views. S.I.p. 1989. (Mimeo). 
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primordial de aumentar a produtividade do trabalho. Nesta onda, os recursos 

humanos são vistos como peças substituíveis do processo produtivo; 

b) segunda onda: denominada “Treinamento para gerência e supervisão”, 

abrange o período de 1960 a 1980. Tem uma maior preocupação com a 

qualificação da mão de obra para operação dos processos tecnológicos 

dentro das organizações, o que deixa o papel dos recursos humanos com 

mais importância; 

c) terceira onda: denominada “Desenvolvimento organizacional e tecnologia 

do desempenho”, abrange o período de 1970 a 1990. Caracteriza-se pelo 

aumento da importância da educação aberta e continuada, onde o trabalhador 

é capaz de identificar as suas necessidades de qualificação. Teve o objetivo 

de criar uma força de trabalho mais capacitada, capaz de diagnosticar os 

problemas da organização, e agir de forma estratégica; 

d) quarta onda: denominada “Informação, conhecimento e sabedoria”, 

abrange o período de 1980 até os dias atuais. Tem ênfase no 

desenvolvimento da criatividade dos trabalhadores, de forma a prepará-los 

para tomada de decisões. Há uma maior exigência a respeito das técnicas de 

mensuração da efetividade das ações de TD&E. 

Segundo Bastos (1991), estas ondas não devem servir como divisores de 

águas, pois as características de uma podem se misturar com as de outras, em um 

mesmo período de tempo. 

As empresas precisam estar em constante atualização para que se 

mantenham fortes no mercado. Isto porque a concorrência cada vez mais acirrada 

entre as organizações faz com que os consumidores se tornem cada vez mais 

exigentes. Desta forma, na busca da excelência, o aprendizado dos funcionários 

deve ser constante, de forma que eles adquiram novos conhecimentos e 

competências para que se mantenham sempre atualizados. O processo contínuo de 

aprendizagem também é importante para que haja uma reformulação e renovação 

dos conhecimentos adquiridos anteriormente. 

De acordo com Antonello (2005), o aprendizado pode ser adquirido através de 

práticas de capacitação informais ou formais. As práticas informais acontecem fora 

dos cursos e programas educacionais, sendo as ações do cotidiano dos 

trabalhadores que, de alguma maneira, levam ao aprendizado. Já o aprendizado 

formal, ocorre através de ensinamentos programados, com ações intencionais 



16 
 

oferecidas pela empresa para que seus funcionários aprendam. Apesar de se tratar 

de diferentes práticas, uma não exclui a outra, ou seja, podemos verificar um 

aprendizado informal em uma prática formal e vice e versa. 

Antonello (2005, p. 8) descreve diferentes formas de aprendizagem 

identificadas através de um estudo realizado com participantes de programas de 

mestrado e especialização profissional em Administração, referente ao 

desenvolvimento de competências gerenciais: 

a) experiência anterior e transferência extra-profissional: são as situações em 

que os indivíduos adquirem conhecimentos e experiências fora do seu 

ambiente de trabalho, porém, este aprendizado pode ser utilizado na sua 

função dentro da empresa. Há situações em que ocorre a transferência de 

conhecimentos adquiridos em outras empresas ou ocupações; 

b) experenciar: é o aprendizado adquirido através da experiência, ou seja, 

quando os indivíduos vivenciam alguma situação sem necessariamente 

estarem preparados a ela. Esta situação, apesar de ser vista como difícil 

durante o processo, pode trazer aprendizados no longo prazo, como lidar com 

imprevistos, além de por em prática os conhecimentos que talvez esteja 

apenas na teoria; 

c) reflexão: é o ato de refletir sobre uma ação (própria ou dos outros) após ter 

ocorrido uma atividade ou evento, ou até mesmo durante o acontecimento. A 

reflexão pode ser em grupo ou individual, e pode se documentada. Através da 

reflexão há o aprendizado oriundo do fracasso, onde se analisa o que foi 

errado e por que; 

d) autoanálise: o indivíduo faz uma análise das suas ações, avaliando a si 

próprio; 

e) observação: observar os outros, analisando os pontos fortes e fracos. Usa-

se um modelo positivo de papel, tentando fazer algo como alguém faz, ou um 

modelo negativo de papel, fazendo esforço para não fazer como alguém faz; 

f) feedback: é a prática de dar um retorno, positivo ou negativo, sobre o 

desempenho de um indivíduo.  

Ainda segundo a autora, no ambiente organizacional as maneiras mais 

comuns para o aprendizado ocorrem através da ação de experiências adquiridas. 

Desta forma, a percepção torna-se fundamental para o processo de aprendizagem, 

pois é através dela que podemos captar aquilo que será importante para o 
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desenvolvimento das nossas atividades, e para o nosso crescimento profissional. A 

ação é feita através da aprendizagem, ou seja, é a aplicação prática do conteúdo 

aprendido. 

Kolb (1997) descreve o Modelo de Aprendizagem Vivencial, o qual diz que 

para o efetivo aprendizado, os aprendizes necessitam de quatro tipos diferentes de 

habilidades: experiência concreta (EC), observação reflexiva (OR), conceituação 

abstrata (CA), e experimentação ativa (EA). Para este modelo, os aprendizes 

precisam se envolver em novas experiências, refletir sobre elas, observá-las a partir 

de diversas perspectivas, criar conceitos que integrem suas observações em teorias 

sólidas, e usar estas teorias para tomar decisões e resolver problemas.  

  

 

2.1.1 Tipologia em TD&E 

 

 

De acordo com Abbad e Vargas (2006), as pessoas aprendem de diversas 

maneiras, e nem todas as situações que geram aprendizagem são ações formais de 

treinamento. O termo “treinamento” é muitas vezes utilizado de forma casual para 

descrever qualquer forma que a empresa utiliza para estimular o aprendizado dos 

seus membros. Porém, além das práticas de Treinamento, existem outras formas 

para adquirir aprendizagem, cujos conceitos se diferenciam. Estas formas podem ser 

definidas como Informação, Instrução, Treinamento, Desenvolvimento e Educação.  

A Informação é uma forma de indução de aprendizagem. Para Abbad e 

Vargas (2006, p. 139) esta prática pode ser entendida como “módulos ou unidades 

organizados de conteúdo, disponibilizados em diferentes meios, com ênfase nas 

novas tecnologias da informação e da comunicação”. Assim, quando um indivíduo 

busca informações em mídias como livros, internet, revistas, jornais e intranet 

corporativa, se ele for capaz de compreender o sentido da informação, ele estará 

aprendendo. 

A instrução pode ser definida por Abbad e Vargas (2006) como uma prática 

que envolve a definição de objetivos e aplicação de procedimentos instrucionais. 

Para os autores, esta prática é utilizada para a transmissão de conhecimentos, 

habilidades e atitudes por intermédio de eventos de curta duração, ou com a 

utilização de materiais autoinstrucionais como cartilhas, manuais e roteiros de 
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procedimentos. 

O treinamento teve seu conceito definido por diversos autores, e passou por 

alterações conforme a sua evolução histórica. De acordo com Fontes (1980), o 

conceito tradicional de treinamento não levava em consideração o desenvolvimento 

das habilidades intelectuais e das condições humanas dos trabalhadores. Desta 

forma, no conceito tradicional, o trabalhador era visto como um fator mecânico no 

sistema de forças da produção. Fontes (1980), enfatizando uma organização 

industrial, propõe um conceito moderno de treinamento, o qual “[…] tem o operário 

como o centro de sua ação e visa ao aumento da produtividade por meio da 

capacitação e da integração do mesmo ao ambiente de trabalho, proporcionando-lhe 

maior satisfação e bem estar social” (FONTES, 1980, p. 10).  

Desta forma, com a evolução histórica, os conceitos de Treinamento 

passaram a valorizar o trabalhador como ser humano e a identificar o seu valor 

econômico e social dentro da organização. Ainda para Fontes (1980), levando em 

conta as organizações industriais, o treinamento cada vez mais se dirige para 

intelectualização e especialização dos trabalhadores. Desta forma, pode ser visto 

como um meio eficaz do desenvolvimento científico das habilidades e dos 

comportamentos dos operários. Para Marras (2000, p. 145) treinamento pode ser 

definido como “[...] um processo de assimilação cultural em curto prazo, que objetiva 

repassar ou reciclar conhecimentos, habilidades ou atitudes relacionados 

diretamente à execução de tarefas ou à sua otimização no trabalho”. Com esta 

conceituação, também podemos perceber uma preocupação do autor na valorização 

dos conhecimentos, habilidades e atitudes dos funcionários, valorizando a sua 

capacidade intelectual.  

O treinamento, na visão de Rosenberg4 (apud ABBAD; VARGAS, 2006, p. 

141) apresenta quatro elementos principais: (1) a intenção de melhorar um 

desempenho específico, que normalmente é derivada de uma avaliação das 

necessidades, e refletida na elaboração de objetivos instrucionais; (2) o desenho 

que reflete a estratégia instrucional que melhor se ajusta à aprendizagem requerida 

e às características da clientela, bem com às estratégias de mensuração que 

apontam a eficácia do treinamento; (3) os meios pelos quais a instrução é entregue, 

                                                 
4 ROSENBERG, M.J. E-learning: strategies for delivering knowledge in the digital age . New York: 
McGraw-Hill, 2001. 
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que pode incluir a sala de aula, uma variedade de tecnologias, estudos 

independentes ou a combinação de diferentes abordagens e (4) a avaliação, cujos 

níveis de complexidade podem variar desde situações mais simples até as mais 

formais que incluam exigência de certificação. Desta forma, de acordo com os 

elementos acima, podemos concluir que treinamento é uma ferramenta 

intencionalmente utilizada pelas empresas para propiciar melhoria no desempenho 

dos seus trabalhadores, fazendo com que eles ampliem e desenvolvam as suas 

habilidades para a realização de uma determinada tarefa. 

Outra forma de aprendizagem ocorre através das práticas de 

Desenvolvimento. Segundo Abbad e Vargas (2006), este conceito foi introduzido por 

Leonard Nadler, o qual atribui à expressão desenvolvimento de recursos humanos 

uma única e identificada função: refere-se à promoção de aprendizagem para 

empregados (ou não), visando ajudar a organização no alcance dos seus objetivos. 

Sallorenzo5 (2000 apud ABBAD; VARGAS, 2006, p. 142) define desenvolvimento 

como “[...] um processo de aprendizagem mais geral, porque propicia o 

amadurecimento de indivíduos de forma mais ampla, não específica para um posto 

de trabalho”. Assim, o desenvolvimento pode ser entendido como toda a 

aprendizagem adquirida pelos funcionários de uma empresa, mas que não seja 

específica para por em prática o seu trabalho dentro da organização. Esta 

aprendizagem poderá ser utilizada em outros cargos que esta pessoa possa vir a 

assumir, dentro ou fora da empresa que proporcionou a ação de desenvolvimento.  

Por fim, outro procedimento que leva à aprendizagem é a Educação. Para 

Abbad e Vargas (2006), educação pode ser considerada uma das formas mais 

amplas de aprendizagem, que vai além do contexto específico das organizações. Ou 

seja, esta forma de aprendizagem é direcionada tanto ao crescimento pessoal 

quanto profissional dos indivíduos. Esta forma de aprendizagem pode ser adquirida 

de diversas maneiras, como leitura de livros, viagens, conversas, e com o modelo 

tradicional das salas de aulas, em cursos especializantes, cursos de graduação e 

cursos de pós-graduação. As empresas podem proporcionar ações de educação 

para os seus funcionários com o objetivo de prepará-los para assumir níveis 

melhores na estrutura organizacional.  

                                                 
5 SALLORENZO, L.H. Avaliação de impacto de treinamento no trabalho: an alisando o e 
comparando modelos de predição . 2000.81 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social e do 
Trabalho) – Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília, 2000. 
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A figura 1, abaixo, apresenta a abrangência das ações de indução de 

aprendizagem em ambientes organizacionais: 

 

 

Figura 1: Ações de indução de aprendizagem em ambie ntes organizacionais. 

 
Fonte: Abbad e Vargas (2006, p. 143) 

 

 

Além das formas de aprendizagem citadas acima, outro método que deve ser 

destacado devido à sua importância e evolução é o treinamento virtual. Com o 

desenvolvimento tecnológico, e o acesso à internet cada vez mais facilitado, hoje as 

empresas contam com esta nova ferramenta de treinamento. Esse método torna 

possível a atualização instantânea das informações, além de torná-las disponíveis 

em qualquer computador, desde que tenha acesso à internet. Desta forma, os 

funcionários podem realizar os treinamentos sem a necessidade de um professor e 

uma sala de aula em tempo real. As empresas podem adotar o treinamento virtual 

para transferir diversas informações do seu negócio, para o treinamento de novos 

funcionários, para introdução de novos produtos, entre outros. 

 Esta prática deve ser bem elaborada pela empresa que deseja utilizá-la, pois, 

conforme Abbad e Vargas (2006), uma organização que adota uma estratégia de 

treinamento virtual introduz uma nova forma de pensar a aprendizagem. Esta prática 

pode ser considerada atual, devido à recente expansão e difusão das tecnologias 
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digitais.   Dessa forma, segundo Abbad e Vargas (2006), as empresas devem adotar 

algumas medidas para encorajar a aprendizagem virtual dos seus funcionários, 

evitando a rejeição dos mesmos. Ainda para os autores, a organização pode inserir 

esta ferramenta na cultura organizacional, e é importante também haver uma 

sinergia entre o treinamento presencial e o virtual. 

 

 

2.1.2 O Processo de TD&E 

 

 

O Processo de Treinamento, Desenvolvimento e Educação dentro das 

organizações é composto por três etapas: avaliação das necessidades, 

planejamento instrucional e avaliação, as quais serão descritas a seguir: 

 

 

2.1.2.1 Avaliação das Necessidades de TD&E 

 

 

As necessidades de treinamento ocorrem quando há falta de conhecimentos, 

habilidades e atitudes (CHAS) no contexto do trabalho, e quando são encontradas 

discrepâncias ou desvio de desempenho em relação ao padrão esperado pelas 

empresas. Através da avaliação das necessidades de TD&E as organizações podem 

elaborar programas eficientes de capacitação, embasados nas informações 

encontradas.  Conforme Abbad, Freitas e Pilati (2006) as necessidades de 

treinamento podem ser definidas e avaliadas a partir de três níveis: macro 

(organização), meso (grupos e equipes) e micro (indivíduos). 

O nível macro, ou análise organizacional, realiza investigações no ambiente 

da empresa, levando em conta fatores como objetivos atuais e futuros, clima 

organizacional, estrutura, situação econômica e financeira, tecnologia utilizada, e 

relações que a organização mantém com o seu ambiente externo. Esta análise pode 

diagnosticar as causas e as possíveis soluções para os problemas encontrados, 

definindo quais pontos poderão ser solucionados com o auxílio de programas de 

treinamento. Este nível é importante para identificar se há alguma deficiência na 

empresa, a qual pode estar na sua estrutura, e não no desempenho dos seus 
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funcionários.  

No nível meso, deve-se analisar as tarefas realizadas em cada cargo, e as 

capacidades necessárias para desempenhá-las. O treinamento se fará necessário 

quando a causa dos problemas for à falta de conhecimentos, habilidade e atitudes 

dos colaboradores que exercem determinada atividade. A análise deste nível é 

importante para a identificação do perfil de funcionário ideal para a realização de 

cada tarefa, assim como as competências necessárias para exercê-la. Já no nível 

micro, ou análise pessoal, deve-se determinar qual funcionário está carente de 

treinamento, e qual o tipo de treinamento será mais adequado para suprir as 

discrepâncias encontradas. 

 Bohlander, Snell e Sherman (2003), em uma perspectiva parecida, definem 

que a avaliação das necessidades de treinamento deve ser feita através da análise 

da empresa, da tarefa e da pessoa. A figura 2, abaixo, apresenta a avaliação 

sistemática das necessidades, utilizando os três tipos de análises. 

 

 

Figura 2: Avaliação das Necessidades de Treinamento . 

 
Fonte: Bohlander, Snell e Sherman (2003, p. 137) 

 

 

Mudanças organizacionais também ocasionam necessidades de capacitação 

dos funcionários. Tais mudanças podem ocorrer tanto no ambiente externo da 

organização, quanto no seu ambiente interno. Mudanças tecnológicas, políticas, 

econômicas, sociais, legais, ecológicas, entre outras, são exemplos de fatores extras 
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organizacionais que afetam a vida das organizações, e podem ser vistas como um 

motivo para a ocorrência de um treinamento. Segundo Abbad, Freitas e Pilati (2006), 

mudanças internas, como o estabelecimento periódico de novos objetivos e 

estratégias, assim como promoções de funcionários para outros cargos, também são 

exemplos que geram a necessidade de TD&E. 

Para Bohlander, Snell e Sherman (2003), o primeiro passo na avaliação das 

necessidades é identificar as amplas forças que podem influenciar as necessidades 

de treinamento. Para estes autores, “a análise da empresa é um exame do 

ambiente, das estratégias e recursos da empresa para determinar onde a ênfase de 

treinamento deve ser colocada” (BOHLANDER; SNELL; SHERMAN, 2003, P. 137). 

Para Abbad, Freitas e Pilati (2006), os desvios de desempenho podem ocorrer 

por diversos motivos, e nem sempre podem ser atribuídos à falta de conhecimentos, 

habilidades e atitudes dos funcionários. Desta forma, há outros aspectos que podem 

levar a esses desvios, como falta de apoio organizacional, a falta de condições 

propícias para o trabalho, às motivações, metas e aspirações dos funcionários.  

Abbad, Freitas e Pilati (2006), conceituam desempenho competente como aquele 

que se aproxima de padrões ou atende critérios de excelência com muita frequência 

e por um período longo de tempo. Para os autores, algumas variáveis influenciam no 

desempenho competente, conforme mostra a figura abaixo: 

 

Figura 3: Condições necessárias ao desempenho 
competente .

 
Fonte: Abbad, Freitas e Pilati (2006, p. 239) 
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Desta forma, além das competências, outros fatores estão aliados para o bom 

desempenho dos funcionários no trabalho. As empresas devem manter seus 

funcionários motivados, demonstrando interesse e comprometimento, incentivar à 

aprendizagem e a participação em programas de capacitação, e oportunizar a 

aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes no ambiente de trabalho. Além 

disso, condições ambientais favoráveis são fundamentais para o bom rendimento 

dos funcionários. É essencial que as empresas proporcionem suporte material e 

financeiro para que as competências sejam aplicadas de maneira efetiva no 

desempenho das tarefas (ABBAD; FREITAS; PILATI, 2006). 

Abbad, Freitas e Pilati (2006) analisam o contexto para a avaliação das 

necessidades de TD&E. Para os autores, para determinar se uma necessidade 

encontrada realmente será solucionável a partir de práticas de TD&E, o Contexto 

deve ser considerado, analisando três perspectivas evidencias no quadro 1: 

 

Quadro 1 - Exemplos de Aplicação de Perspectivas de  Análise do Contexto 

 
Fonte: Abbad, Freitas e Pilati (2006, p. 234) 
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2.1.2.2 Planejamento e Execução de TD&E 

 

 

Depois de identificadas as necessidades de treinamento, a empresa deve 

escolher as formas de promoção de aprendizagem, e através destas formas, 

desenvolver as competências necessárias em seus funcionários, conforme os 

objetivos estabelecidos. O planejamento das formas de TD&E envolve a escolha dos 

métodos utilizados, a determinação do ambiente em que a prática ocorrerá, a 

definição dos instrutores, a escolha da melhor data e a duração do curso, entre 

outros fatores que serão analisados a seguir. Bohlander, Snell e Sherman (2003) 

destacam que o sucesso dos programas de treinamento depende da empresa 

utilizar as informações obtidas no processo de levantamento das necessidades. Para 

os autores, a concepção do treinamento deve focalizar pelo menos quatro questões 

relacionadas: (1) objetivos instrucionais, (2) prontidão e motivação do treinando, (3) 

princípios de aprendizagem, e (4) características dos instrutores.  

Os objetivos instrucionais são definidos por meio das análises realizadas no 

levantamento das necessidades de TD&E, ou seja, é através da análise da 

organização, das tarefas e dos indivíduos que a empresa define quais serão os 

objetivos do programa de capacitação. “Em geral, os objetivos instrucionais 

descrevem as habilidades ou os conhecimentos a serem adquiridos e/ou as atitudes 

a serem mudadas” (BOHLANDER; SNELL; SHERMAN, 2003, P. 141). 

De acordo com Bohlander, Snell e Sherman (2003), para que o treinamento 

obtenha sucesso e atinja os seus objetivos, é fundamental que os colaboradores 

participantes estejam motivados e possuam prontidão para as práticas a serem 

executadas. Desta forma, os aprendizes devem ser avaliados para determinar se 

possuem os conhecimentos e as habilidades necessários o conteúdo a ser 

apresentado. Quanto à motivação, é importante que os funcionários a serem 

treinados reconheçam a necessidade de adquirir novos conhecimentos e 

habilidades, mantendo o desejo de aprender. Para Bohlander, Snell e Sherman 

(2003, p. 141) “Pessoas conscientes, orientadas para metas, autodisciplinadas e 

perseverantes têm maior probabilidade de perceber a ligação entre o esforço que 

empregam no treinamento e desempenho melhor no trabalho”. 

Os autores ainda referenciam os princípios da aprendizagem e as 

características dos instrutores como pilares para a elaboração de um programa 
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efetivo de TD&E. Os princípios da aprendizagem referem-se às características de 

programas de treinamento que podem ajudar os funcionários a captar novos CHAs, 

e a entender como eles podem ser úteis e a aplicá-los na execução das suas 

atividades no empresa. As características dos instrutores dizem respeito às 

habilidades de ensino e às características pessoais que os ministrantes dos 

programas de capacitação devem possuir. Fatores como conhecimento do assunto, 

adaptabilidade, sinceridade, senso de humor, interesse, instruções claras, 

assistência individual e entusiasmo são relevantes para o bom entendimento do 

conteúdo por parte do público treinado. 

Para a execução dos programas de TD&E, Bohlander, Snell e Sherman 

(2003, p. 146) atribuem que “as escolhas a respeito dos métodos de treinamento são 

o aspecto mais fundamental na implementação de um programa de treinamento”. 

Ainda para os autores, uma consideração importante na escolha entre os vários 

métodos de treinamento é quais deles são mais adequados para atingir os CHAs 

desejados. Desta forma, os autores dividem os métodos de treinamento em dois 

diferentes grupos:  

a) métodos de treinamento para funcionários em cargos não-gerenciais: 

envolve o treinamento no local de trabalho, treinamento profissionalizante, 

treinamento cooperativo, estágios, treinamento governamental, instrução em 

sala de aula, instrução programada, métodos audiovisuais, treinamento 

assistido por computador e método de simulação; 

b) métodos de treinamento para desenvolvimento gerencial: inclui 

experiências no local de trabalho, seminários, conferências, estudo de caso, 

jogos gerenciais ou empresariais, role playing ou desempenho de papel e 

modelagem comportamental. 

Para Bohlander, Snell e Sherman (2003) o treinamento no local de trabalho é 

o método mais usado para o treinamento de funcionários em cargos não gerenciais, 

e este tipo de treinamento tem a vantagem de fornecer experiências práticas sob as 

condições de trabalho. Porém, o treinamento no local de trabalho é frequentemente 

um dos métodos de treinamento de implementação mais inadequada, por motivos 

como falta de um ambiente de treinamento bem estruturado, pouca habilidade de 

treinamento dos gerentes, e ausência de critérios de desempenho de trabalho bem 

definidos. 

Levando-se em conta o método de aprendizagem, Biscaro (1999) faz a 
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divisão dos métodos de treinamento da seguinte forma: 

a) aprender fazendo ou método prático: são técnicas de aprendizagem que 

ocorrem no local de trabalho, como rodízios, estágios, e participações 

diversas; 

b) aprender por conceitos: são técnicas como explanação oral, instrução 

programada, debate cruzado e estudo dirigido; 

c) aprender por simulação: incluem técnicas de dramatização, jogos de 

empresa, estudos de caso, jogos e exercícios; 

d) aprender por desenvolvimento psicológico: incluem técnicas como 

dinâmicas de grupos e aconselhamento psicológico. 

Para Abbad et al. (2006) o planejamento instrucional em TD&E pode ser 

demonstrado a partir de um plano instrucional, dividido em etapas ou sequência de 

atividades, conforme descrito abaixo: 

a) redigir objetivos instrucionais: é preciso especificar componentes dos 

objetivos, definindo o sujeito da ação, o que ele irá aprender, e analisar o 

desempenho com ações humanas observáveis. Os autores também 

complementam que se deve avaliar a qualidade dos objetivos, os quais 

devem ser redigidos de forma clara e precisa, indicando aquilo que o aprendiz 

será capaz de fazer após a instrução. Além disso, é preciso especificar níveis 

de análise, definindo os objetivos específicos, intermediários e gerais; 

b) escolher a modalidade: definir-se a modalidade do curso, ou seja, se ele 

será presencial, à distância ou misto. É feita a analise do perfil dos 

aprendizes, considerando fatores como cargo, sexo, escolaridade, 

habilidades, entre outros. Nesta etapa, é necessária a avaliação e escolha 

das alternativas, definindo qual modalidade irá satisfazer a necessidades 

observadas, levando em conta fatores como orçamento e tecnologias 

disponíveis, e a melhor modalidade que se adapte ao perfil da clientela. 

(cargo, tempo disponível, entre outros); 

c) estabelecer a sequência de objetivos e conteúdos: classificar os objetivos, 

os quais envolvem o desenvolvimento das competências humanas. Segundo 

os autores, estas competências podem ser divididas em três domínios, sendo 

eles cognitivos (atividades intelectuais envolvidas no processo de 

aprendizagem), afetivos (atitudes, valores, interesses e tendências 

emocionais) e psicomotores (atividades motoras envolvidas no processo de 
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aprendizagem, como percepção e posicionamento). Também se define a 

sequência de objetivos e de conteúdos, ordenando os conteúdos em função 

da ordem de execução da atividade no ambiente de trabalho ou no contexto 

do aprendiz, em função da cadeia de pré-requisitos, e ainda em função da 

ordem cronológica dos eventos e situações ensinadas; 

d) criar/escolher procedimentos: procedimentos instrucionais são as 

operações realizadas que facilitam os processos de aquisição, retenção e 

transferência de aprendizagem. São todas as técnicas, métodos e 

abordagens utilizadas no treinamento, as quais objetivam a transferência das 

competências descritas nos objetivos instrucionais. Nesta etapa deve-se 

selecionar/criar situações de aprendizagem e escolher os recursos 

necessários para facilitar o processo de aquisição de aprendizagem. Estes 

recursos são os meios que levam os conteúdos instrucionais até o aprendiz, 

como a voz humana do instrutor, materiais impressos, CD-ROM, 

computadores, fitas de vídeo, entre outros. Estes materiais auxiliaram a 

aprendizagem, de modo a simular a realidade, reproduzindo fielmente a 

situação que será confrontada após a instrução; 

e) definir critérios: transformar os objetivos em critérios, de modo que eles 

possam ser analisados e medidos após o termino da ação. Após definição dos 

critérios que serão avaliados, devem-se criar medidas de avaliação da 

aprendizagem, que podem ser Pré-testes e Pós-testes, avaliações baseadas 

em observações diretas e indiretas, aplicação de testes, trabalhos e relatórios; 

f) testar o desenho: esta é a última etapa do planejamento da instrução, onde 

ocorre a validação dos materiais e das situações de aprendizagem ocorridas 

durante o procedimento. É nesta etapa que se avalia o plano instrucional, 

onde podem ser identificadas falhas ou lacunas, como o absenteísmo. O 

ajuste do plano ocorre quando, após a identificação de possíveis falhas, há 

uma análise dos resultados e das melhorias necessárias para novas práticas 

de TD&E. 
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2.1.2.3 Avaliação de Treinamento 

 

  

Nesta etapa, a empresa busca identificar se os objetivos propostos nas etapas 

anteriores (planejamento e execução) foram atingidos com sucesso. Para Marras 

(2000, p. 159), a avaliação do treinamento “tem por finalidade aferir os resultados 

conseguidos comparativamente àquilo que foi planejado e esperado pela 

organização”. Desta forma, esta fase é muito importante, pois é através dela que se 

avalia a efetividade do treinamento, permitindo o aprimoramento constante dos 

futuros programas de treinamento. 

De acordo com Bohlander, Snell e Sherman (2003), existem diversas 

maneiras para avaliar a contribuição dos programas de capacitação no aprendizado 

dos funcionários, e nos resultados financeiros de uma organização. Fontes (1980, p. 

68), baseado nos estudos de Donal Kirkpatrick, acrescenta que a avaliação dos 

resultados de treinamento pode ser dividida em quatro fases, conforme descrito 

abaixo: 

a) reação: é feito um levantamento das atitudes e opiniões dos treinandos. 

Segundo o autor, nesta fase não se considera a aquisição de conhecimentos, 

e sim o grau de aceitação do programa por parte dos participantes; 

b) aquisição de conhecimentos: nesta fase verifica-se, em termos 

quantitativos, se os conteúdos foram assimilados pelos treinandos, isto é, se 

eles realmente aprenderam as teorias, técnicas e métodos de trabalho 

ensinados; 

c) comportamento: considera o comportamento do empregado antes e depois 

do treinamento, e tem a finalidade de verificar se o programa conseguiu 

atingir os objetivos propostos, ou seja, se houve transferência do conteúdo 

aprendido para o trabalho prático; 

d) resultados: avalia os resultados obtidos nas outras fases, com o objetivos 

de verificar a viabilidade dos programas de capacitação, e as falhas e 

deficiências que devem ser corrigidas nos programas futuros. Também se 

define as providências a serem tomadas durante o período de 

acompanhamento do treinando após a sua volta ao ambiente de trabalho. 

Hamblin (1978) acrescentou uma última fase para avaliação dos programas 

de treinamento, o Valor Final. Nesta fase, avalia-se a produção ou serviços 
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prestados pela organização, mensurando-se os custos do treinamento e o seu 

retorno, analisando então a sua viabilidade. Para o autor, existe uma inter-relação 

entre os níveis, de forma que se um nível demonstrar resultados favoráveis, a 

tendência é que ou outros também demonstrem. 

Borges-Andrade (2006) descreve um modelo diferente para a avaliação de 

programas de TD&E, o Modelo de Avaliação Integrado e Somativo (MAIS). Esse 

método possibilita a análise e a interpretação integrada das informações obtidas, a 

fim de fornecer informações para a tomada de decisões sobre os programas de 

capacitação. Além disso, permite o conhecimento relevante sobre o funcionamento 

de TD&E, visando à futura formulação de políticas e estratégias. O MAIS enfatiza 

cinco componentes básicos: Insumos, procedimentos, processos, resultados e 

ambiente, descritos abaixo: 

a) insumos: referem-se aos fatores físicos e sociais e aos estados 

comportamentais relacionados ao treinando, anteriores ao treinamento, que 

podem afetar a realização do mesmo, ou nos seus resultados;  

b) procedimentos: são as operações necessárias para facilitar ou produzir 

resultados instrucionais ou aprendizagem;  

c) processos: referem-se ao que acontece com comportamento do aprendiz, à 

medida que os procedimentos são implementados. Ou seja, são os resultados 

intermediários obtidos pelos funcionários treinados, decorrentes da realização 

dos procedimentos exemplificados acima;  

d) resultados: referem-se àquilo que o treinando aprendeu e alcançou no final 

da capacitação, ou seja, são os resultados obtidos. Os resultados 

demonstram se houve aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes 

indicadas pelos objetivos, assim como a aquisição de competências 

anteriormente não especificadas. A satisfação dos participantes também faz 

parte dos resultados; 

e) ambiente: refere-se a todas as condições, atividades, e eventos na 

sociedade, na comunidade, ou na organização. Este componente é o contexto 

do TD&E, pois os dados sobre o ambiente fornecem informações sobre o 

contexto em que os eventos e programas de capacitação serão avaliados. O 

ambiente é dividido em quatro subcomponentes, sendo eles: as necessidades 

existentes na organização que podem influenciar nos insumos; o apoio, que 

refere-se a situações na organização, na vida pessoal ou na comunidade, que 
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podem influenciar nos demais componentes; a disseminação, que são os 

aspectos que contribuem para a procura e escolha do melhor método de 

TD&E, e por fim, os resultados a longo prazo, que são avaliados após algum 

tempo decorrido da prática de capacitação. 

O prévio conhecimento destes componentes auxilia na análise dos resultados 

de uma prática de capacitação, pois eles estão diretamente relacionados com o 

processo de aprendizagem dos indivíduos. 

 

 

2.2 O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO 

 

 

De acordo com Shinyashiki (2002, p. 165), “a crescente competitividade do 

ambiente empresarial tem feito aumentar as necessidades de mudanças 

organizacionais”. Estas mudanças dependem da cultura organizacional, pois ela é 

um dos fatores críticos na concepção e implementação de processos de mudanças. 

Assim, segundo o autor, a análise do processo de socialização pode deparar-se no 

entendimento do que está sendo feito para adaptar os novos empregados à cultura 

da organização.  

Segundo Shinyashiki (2002), o processo de socialização pode ser entendido 

como aquele que um indivíduo aprende valores, normas e comportamentos exigidos 

de uma organização, o que lhe permitirá fazer parte da mesma, sendo esse um 

processo contínuo, durante todo o tempo de permanência do indivíduo na 

organização. Para o autor, falhas no processo de socialização podem provocar: (1) 

rejeição, o que pode levar o funcionário a ser excluído da organização ou a canalizar 

sua energia contra os objetivos da empresa; (2) conformidade, que pode levar o 

funcionário a trabalhar de forma burocrática, sem criatividade; e (3) aumento do 

custo da rotatividade e absenteísmo de pessoal. 

Assim, segundo o autor, toda empresa deseja criar um tipo de individualismo 

criativo, de forma que: 

 

O novato aceita os valores essenciais da empresa (que podem ser: realizar 
um bom trabalho, obter lucro, produzir com qualidade, acreditar em mercado 
e competição, entre outros), mas, cuidadosamente, procura manter-se 
independente de todas as normas e valores que são relevantes, mas não 
essenciais. (SHINYASHIKI, 2002, p. 166). 
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Segundo Shinyashiki (2002), a socialização está baseada em três processos. 

O primeiro é a Aprovação Social, a qual diz respeito à associação de reforços e 

punições aos comportamentos, a qual constitui a base do aprendizado tanto de 

comportamentos como de padrões de desempenho. O segundo processo é a 

Aprendizagem Imitativa, onde os comportamentos e habilidades do indivíduo são 

aprendidos pela observação de outra pessoa. Por fim, o terceiro processo é a 

Internalização, onde um padrão comportamental externo se torna interno e passa a 

guiar os comportamentos do indivíduo, o que resulta do exercício do autocontrole. 

 

 

2.2.1 Socialização Organizacional 

 

 

Segundo Van Maanen6 (1976 apud SHINYASHIKI, 2002), a socialização 

organizacional pode ser definida como “o processo pelo qual a pessoa aprende 

valores, normas e comportamentos esperados, que lhe permitam participar de um 

processo contínuo durante a sua carreira dentro da organização”. De acordo com 

Shinyashiki (2002), a socialização bem sucedida proporciona ao indivíduo nova 

autoimagem, novo comprometimento, novos valores e novos talentos. Para isso, o 

processo motivacional deve ser desenvolvido antes mesmo da entrada formal do 

indivíduo na organização. Assim, de acordo com o autor, a socialização não se 

restringe ao momento no qual a pessoa está no grupo, havendo uma etapa que 

antecede o contato com a realidade do novo posto de trabalho, a qual possui duas 

dimensões, sendo a primeira a imagem que a pessoa tem a respeito da nova 

organização na qual será admitida, e a segunda as expectativas que este candidato 

tem de sua atividade na nova organização. 

Estas dimensões desencadeiam o processo de socialização por antecipação, 

que pode levar o colaborador a rever seus comportamentos e valores para se 

adaptar à nova organização, e demonstram a importância da política de seleção 

quando descreve e explica ao novo colaborador detalhes da organização, e as 

características do papel organizacional que lhe caberá. 

                                                 
6 VAN MAANEN, John. Breaking in: socialization to work. In DUBLIN, Robert (ed.) Handbook of 
work, organization and society . Chicago: Rand McNally, 1976. 
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Desta forma, de acordo com Shinyashiki (2002), o processo de socialização 

será influenciado pelas expectativas do funcionário recém-contratado. Assim, 

quando os novos empregados entram na organização eles vivenciam um choque de 

realidade ou surpresa, o qual dependerá dos pressupostos existentes em relação 

aos eventos apresentados.  

 

 

2.2.2 Modelo de Socialização Organizacional 

 

 

Wanous7 (1992, apud SHINYASHIKI, 2002) descreve que a socialização 

organizacional pode ocorrer através de estágios, sendo dividida em três 

componentes básicos: (1) a ênfase do processo de aprendizado na socialização 

organizacional recai na aprendizagem social, pois os novatos consideram as 

relações interpessoais no trabalho ao ouvir e observar as ações dos sues colegas. 

(2) o foco na aprendizagem, que diz respeito aos novos valores e normas 

organizacionais que devem ser adotados, e ao entendimento entre novato e 

organização sobre o que cada um espera do outro. (3) e por fim, a dinâmica única 

de conflito, que é específica e se refere a outros tipos de aprendizagem que o 

novato adquire após a admissão. Refere-se aos conflitos entre as expectativas e os 

valores do novato e os da organização. 

Wanous8 (1992 apud SHINYADHIKI, 2002), analisando outros modelos de 

socialização, combinou diversos modelos em um único e integrado modelo de 

socialização organizacional, que considera a perspectiva do individuo e da 

organização, conforme o quadro a seguir: 

 

 

                                                 
7 WANOUS, J. P. Organizational entry:  recruiment, seletion, orientation and socialization of 
newcomers. Reading: Addison-Wesley, 1992. 
8 WANOUS, J. P. Organizational entry:  recruiment, seletion, orientation and socialization of 
newcomers. Reading: Addison-Wesley, 1992. 
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Quadro 2 – Modelo de socialização organizacional 

Estágio 
1 

Confronto  e 
aceitação da 

realidade 
organizacional 

– Confirmação ou desconfirmação em expectativas;  
– Conflito entre necessidades pessoas de trabalho e  
climas organizacionais;  
– Descoberta dos aspectos pessoais reforçados, dos não 
reforçados e dos punidos pela organização. 

Estágio 
2 

Obtenção de 
clareza de papel 

– Iniciação nas tarefas do novo cargo;  
– Definição dos papéis interpessoais com respeito aos colegas 
e ao chefe;  
– Aprender a lidar com a resistência a mudanças; 
– Congruência entre a autoavaliação do novato e da 
organização; 
– Aprender como trabalhar com dado grau de estrutura e 
ambiguidade.  

Estágio 
3 

Localização no 
contexto 

organizacional 

– Aprender os comportamentos congruentes com os da 
organização;  
– Resolução de conflitos no trabalho e entre interesses de 
dentro e de fora do trabalho;  
– Comprometimento com o trabalho e com a organização, 
estimulado pelo desafio do trabalho no primeiro ano;  
– Estabelecimento de uma autoimagem alterada, de novos 
relacionamentos interpessoais e adoção de novos valores. 

Estágio 
4 

Detecção de sinais 
de socialização 
bem sucedida 

– Obtenção de estabilidade e comprometimento 
organizacional;  
– Alto nível de satisfação geral;  
– Sentimento de aceitação mútua;  
– Envolvimento com o trabalho e motivação interna;  
– Envio de sinais de aceitação mútua entre o novato e a 
organização. 

Fonte: Wanous9 (1992 apud SHINYASHIKI, 2002, p. 176) 
 

 
Na teoria de socialização de Van Maanen e Schein10 (1979 apud 

SHINYADHIKI, 2002), o componente psicológico se destaca com as seguintes 

premissas: 

a) quando os indivíduos vivenciam uma transição na organização, eles 

passam por situações de ansiedade, e podem estar mais ou menos 

motivados para reduzi-la. Assim, eles aprendem as exigências funcionais e 

sociais dos novos papéis; 

b) ao atravessar uma nova região organizacional, o indivíduo recebe 

orientações no aprendizado do seu novo papel, pois fica sensível aos sinais 

emitidos pelos colegas, superiores subordinados, clientes e outros pares; 

c) a estabilidade e a produtividade de qualquer organização dependem, em 

grande parte, do desempenho dos novatos nas suas tarefas; 

                                                 
9 WANOUS, J. P. Organizational entry: recruitment, selection, orientation and socialization of 
newcomers. Reading: Addison-Wesley, 1992. 
10 VAN MAANEN, John; SCHEIN, E. H. Towards a theory of organizational socialization. In: STAW, B. 
M. (Ed.) Research in organizational behavior.  Greenwich, Conn: JAI Press, 1979. V1, p. 209-264. 
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d) o aprendizado raramente estará completo até que o novato passe por um 

período de iniciação no novo papel. 

 

 

2.2.3 Estratégias de Socialização Organizacional 

 

 

De acordo com Van Maanen e Schein11 (1979 apud SHINYADHIKI, 2002, p. 

178), as táticas de socialização organizacional são “[...] os modos pelos quais os 

outros, na organização, estruturam as experiências dos indivíduos que estão em 

transição de um papel para o outro”. Para o autor, os novatos respondem de forma 

diferente a seus papéis por causa das táticas de socialização usadas pela 

organização, que modelam e determinam as informações que devem ser 

repassadas. 

Segundo esta teoria, as organizações podem encorajar os novatos a 

interpretar e responder às situações de modo previsível. Isso é possível através de 

práticas de treinamento ou integração de novos colaboradores, ou até mesmo com 

uma seleção inconsciente estabelecida no passado da organização. Assim, a 

direção da empresa pode fornecer ou suprimir informações, ou proporcionar 

informações de determinado modo a fazer com que os novos colaboradores atuem 

de maneira moldada.  Van Maanen12 (1976 apud SHINYADHIKI, 2002, p. 179) 

descreve as seis estratégias mais significativas de socialização, que influenciam as 

respostas dos novatos: 

a) a estratégia é coletiva quando os funcionários novos participam juntos de 

experiências comuns de aprendizagens para produzir respostas padronizadas 

às diversas situações, e individual quando o novo empregado tem um 

conjunto de experiências singulares, que lhe permitem heterogeneidade de 

respostas; 

b) quando os novos empregados são separados dos outros membros da 

organização para aprender o seu papel a estratégia de socialização é formal. 

Quando o novato aprende seu trabalho junto com os membros da empresa a 
                                                 
11 VAN MAANEN, John; SCHEIN, E. H. Towards a theory of organizational socialization. In: STAW, B. 
M. (Ed.) Research in organizational behavior.  Greenwich, Conn: JAI Press, 1979. V1, p. 209-264. 
12 VAN MAANEN, John. Breaking in: socialization to work. In DUBLIN, Robert (ed.) Handbook of 
work, organization and society . Chicago: Rand McNally, 1976. 
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estratégia é informal;  

c) a estratégia é sequencial quando há informações explicitas sobre a 

sequência de atividades que o novato irá participar, e é randômica quando 

não há sequência definida;  

d) quando há um cronograma preciso associado a cada estágio do processo a 

estratégia é fixa, e é variável quando não existe este cronograma; 

e) a estratégia é serial quando os membros mais experientes servem de 

modelo para os novatos. Quando o novo empregado desenvolve sozinho as 

próprias definições das situações a tática é isolada; 

f)   a investidura se relaciona com o grau de apoio que os membros 

experientes da organização atribuem ao novato. O despojamento é quando os 

membros experientes desvalorizam o novato. 

Quanto a estas táticas de estratégias, Van Maanen e Schein13 (1979 apud 

SHINYADHIKI, 2002) acrescentam que a interação das diversas estratégias de 

socialização provoca resultados diferentes no tipo de resposta do novato ao 

processo.  

 

 

2.2.4 Treinamento de Orientação 
 

 

Além dos treinamentos que envolvem conhecimentos, habilidades e aptidões 

específicas, que refletem os requisitos de um determinado cargo, existem 

treinamentos que são desenvolvidos para atender as necessidades de uma base 

mais ampla de funcionários. O treinamento de orientação, de acordo com Bohlander, 

Snell e Sherman (2003), consiste em um processo formal utilizado para familiarizar 

novos funcionários com a organização, com seu trabalho e com suas unidades de 

trabalho.  Desta forma, concernente ao assunto de socialização organizacional, o 

processo de orientação objetiva apresentar a organização para o novo colaborador, 

e integrar o funcionário às normas, missão, metas e cultura da empresa.  

Para Bohlander, Snell e Sherman (2003), os programas formais de orientação 

ajudam a reter a e motivar os funcionários, além de trazer benefícios como a 

                                                 
13 VAN MAANEN, John; SCHEIN, E. H. Towards a theory of organizational socialization. In: STAW, B. 
M. (Ed.) Research in organizational behavior.  Greenwich, Conn: JAI Press, 1979. V1, p. 209-264. 
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redução da rotatividade, o aumento de produtividade, melhor moral do funcionário, 

redução na ansiedade do novo funcionário, facilitação do aprendizado, e custos 

menores com recrutamento e treinamento. Ainda segundo os autores, a orientação 

“destina-se a influenciar as atitudes dos funcionários no trabalho que eles estarão 

fazendo e o seu papel na empresa”. (BOHLANDER; SNELL; SHERMAN, 2003, p. 

163).  

Bohlander, Snell e Sherman (2003) destacam que o processo de orientação 

gera impacto imediato e duradouro, e por isso é essencial um planejamento 

cuidadoso, com ênfase nas metas do programa, tópicos a serem cobertos, e 

métodos de organizá-los e apresentá-los. Para Bohlander, Snell e Sherman (2003, p. 

164), as empresas devem elaborar uma lista de verificação para ser usada no 

processo de orientação, a qual deve incluir: (1) uma apresentação aos outros 

funcionários, (2) um esboço do treinamento, (3) expectativas de comparecimento, 

conduta e aparência, (4) condições do emprego, (5) explicações dos deveres do 

trabalho, padrões e critérios de avaliação, (6) normas de segurança, (7) lista de 

cadeia de comando e (8) explicação das metas estratégicas e propósitos da 

organização. Segundo os autores, além da elaboração da lista, é importante que a 

organização defina colegas para trabalharem como “promotores” voluntários dos 

novos funcionários, os quais irão fornecer ajuda pratica aos recém-chegados. 

Chiavenato (1995, p. 432) descreve as vantagens que podem ser obtidas 

através de uma introdução correta do funcionário: 

a) redução do tempo perdido pelo empregado, pois quando ele ingrassa ele 

recebe informações gerais que necessita sobre a empresa, como normas, 

regulamentos e procedimentos que o afetam, e sobre o cargo que irá ocupar, 

para que seu ajustamento seja mais rápido; 

b) redução no número de demissões ou de ações corretivas, devido ao 

regulamento da empresa e das consequências advindas da sua violação; 

c) oportunidade por parte do supervisor de explicar ao novo empregado sua 

posição real na empresa, antes que ele seja informado erroneamente; 

d) fornecimento de uma arma segura ao novo empregado para vencer o medo 

do desconhecido, pois ele é instruído de acordo com os requisitos definidos 

na descrição do cargo que irá ocupar. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

neste estudo: o tipo de pesquisa, a empresa participante da pesquisa, a descrição 

dos métodos de capacitação para novos funcionários utilizados pela organização, os 

sujeitos da análise, e as estratégias para coleta e análise dos dados. 

 

 

3.1 MÉTODO 

 

 

O método utilizado foi o de estudo de caso.  De acordo com Yin (1981), este 

método é uma estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto. Segundo o autor, o estudo de caso tanto 

pode trabalhar com evidência quantitativa como qualitativa, e este método não 

requer necessariamente um modo único de coleta de dados. Porém, mesmo levando 

em consideração a posição de Yin, Roesch (2009) acredita que seja mais apropriado 

classificar o estudo de caso como uma abordagem qualitativa, pois frequentemente 

estes métodos iniciam com um esquema conceitual fraco, indicando maior 

flexibilidade nas análises dos resultados. 

Para Stake14 (1988 apud GODOY, 2006), no estudo de caso o pesquisador 

busca a compreensão de um caso particular, em sua complexidade e idiossincrasia. 

Ainda segundo o autor, o estudo de caso não se refere a uma escolha metodológica 

e sim à escolha de um determinado objeto a ser estudado, que pode ser uma 

pessoa, uma instituição, um programa, uma empresa ou um determinado grupo de 

pessoas que compartilham o mesmo ambiente e a mesma experiência. Merriam15 

(1988 apud GODOY, 2006) destaca que o uso do estudo de caso denota que o 

interesse do pesquisador se volta mais à compreensão dos processos sociais que 

ocorrem num determinado contexto, e que este método tem sido escolhido por 
                                                 
14 STAKE, R. E. Case study methods in educational research: seeking sweet water. In: JAEGER, R. 
M. (Ed.). Complementary methods for research in education. Wa shington , DC: American 
Educational Research Association. 1988. P. 253-265. 
15 MERRIAM, S. B. Case study research in education. A qualitative approach . San Francisco (CA): 
Jossey-Bass, 1988. 
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pesquisadores na descoberta e na interpretação mais do que na verificação de 

hipóteses. Ainda de acordo com a autora, o estudo de caso geralmente é utilizado 

quando se deseja compreender uma situação em profundidade, enfatizando o seu 

significado para os vários envolvidos.   

Godoy (2006, p. 125), caracteriza o estudo de caso como descritivo, 

interpretativo, ou avaliativo. Para a autora, o estudo de caso é denominado avaliativo 

quando “a preocupação é gerar dados e informações obtidos de forma cuidadosa, 

empírica e sistemática, com o objetivo de apreciar o mérito e julgar os resultados e a 

efetividade de um programa”. Para Patton16 (1990 apud GODOY 2006, p. 125) este 

tipo de estudo de caso pode ser entendido como “[...] uma pesquisa aplicada que 

informa determinados tipos de ação, fornece indicadores para o processo de tomada 

de decisão e aplica o conhecimento obtido para resolver problemas humanos e 

sociais”. Devido às características do presente estudo, e de acordo com as 

premissas de Godoy e Patton, podemos avaliar este estudo de caso como avaliativo. 

De acordo com Godoy (2006), a opção pelo estudo de caso depende do 

problema de pesquisa que orienta o processo investigativo, o qual pode surgir 

através de situações cotidianas identificadas a partir do desejo do pesquisador de 

identificar alguma situação a partir da prática. De acordo com as premissas de 

Godoy (2006), o método estudo de caso foi escolhido para este trabalho, pois as 

observações realizadas pela pesquisadora no seu ambiente de trabalho, no que se 

refere à aprendizagem dos colaboradores recém-contratados, instigaram um estudo 

sobre as práticas de treinamento introdutório e processo de capacitação dos novos 

funcionários.  

 

 

3.2 EMPRESA PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

 

Este estudo foi desenvolvido junto a uma agência do banco Rio Grande, 

localizada na cidade de Porto Alegre. Este banco é um dos líderes do setor 

financeiro privado e um dos maiores empregadores na categoria, empregando mais 

                                                 
16 PATTON, M. K. Qualitative evaluation and research methods. Newbury Park  (CA): Sage, 1990.  
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de 100 mil funcionários17. 

Atualmente, o banco se mantém a frente no mercado de varejo, e está entre 

os líderes em diferentes segmentos. Também é considerada uma das empresas 

mais modernas do mundo no apontamento de tendências e na antecipação de 

serviços e produtos para seus clientes. A organização possui mais de 4.60018 

agências em todo país, e uma das suas principais características é a presença na 

totalidade dos municípios brasileiros. Em Porto Alegre/RS, a organização conta com 

cerca de 40 agências19, as quais realizam atendimento ao público externo, e 

comercializam produtos e serviços do banco como seguros, previdências, 

consórcios, títulos de capitalização, cartões de crédito, empréstimos, financiamentos, 

abertura de contas Pessoa Física e Pessoa Jurídica, investimentos, entre outros.  

O banco Rio Grande tem como Missão fornecer soluções, produtos e serviços 

financeiros e de seguros com agilidade e competência, principalmente por meio da 

inclusão bancária e da promoção da mobilidade social, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável e a construção de relacionamentos duradouros para a 

criação de valor aos acionistas e a toda a sociedade. A visão da organização é ser 

reconhecida como a melhor e mais eficiente instituição financeira do país e pela 

atuação em prol da inclusão bancária e do desenvolvimento sustentável. A 

instituição tem os seguintes valores: 

a) cliente como razão da existência da organização; 

b) transparência em todos os relacionamentos internos e externos; 

c) respeito à concorrência; 

d) crença no valor e na capacidade de desenvolvimento das pessoas; 

e) respeito à dignidade e diversidade do ser humano; 

f) responsabilidade socioambiental, com promoção e incentivo de ações para 

o desenvolvimento sustentável; 

g) compromisso com a melhoria contínua da qualidade do atendimento, de 

produtos e serviços. 

As agências bancárias do Rio Grande realizam atendimento ao público 

externo, e são compostas por setores como Caixas, Balcão de Serviços Diversos, 

                                                 
17Informações obtidas através do relatório de Sustentabilidade 2011 do Banco Rio Grande.  
18 Informação obtida através de dados disponíveis pela organização. 
19 Informação obtida através de dados disponíveis pela organização. 
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Abertura de contas, Empréstimos e Financiamentos, Poupança e Investimentos, 

Gerência Comercial, Gerência Geral, Gerência Administrativa e Tesouraria. Ainda 

existem agências que realizam atendimento a clientes Pessoa Jurídica (PJ), e 

atendimento segmentado a Pessoa Física, de acordo com a renda e o perfil 

investidor dos clientes. 

 

 

3.2.1 Recursos Humanos e Departamento de Treinament o 

  

 

O banco Rio Grande reconhece o desenvolvimento e capacitação dos seus 

colaboradores como uma política de qualidade. Desta forma, entende que o 

crescimento pessoal e profissional, mais a eficácia organizacional, refletem 

diretamente na qualidade dos produtos e serviços, o que também proporciona um 

ambiente favorável ao trabalho em equipe. Para o banco Rio Grande a formação e o 

desenvolvimento do capital humano se expressam na forma de investimentos 

continuados. Os recursos investidos em treinamento demonstram um aumento 

constante, sendo que em 2011 houve um aumento de 54,46% em relação ao ano de 

201020.   

O departamento de treinamento adota diversos modelos relativos à educação 

continuada e pontual, utilizando diferentes mídias e metodologias de aprendizagem 

adequadas para construir o conhecimento de maneira consciente e prática, seja de 

forma presencial ou à distância. O departamento utiliza recursos como cartilhas, 

treinamento virtual, videotreinamentos, treinamento telepresencial, treinamento 

presencial, entre outros. O treinamento virtual abrange diversos assuntos referentes 

ao trabalho bancário, mas também contém temas que auxiliam para o 

desenvolvimento profissional do colaborador, como cursos de Português, 

Matemática e Informática.  

A missão do departamento de Recursos Humanos é atrair, desenvolver, 

reconhecer, administrar e estimular os talentos da Organização, por meio da 

construção permanente de uma relação integrada de valor entre as atividades 

corporativas, além de buscar soluções e prioridade de oportunidades para o 

                                                 
20 Informações obtidas através do Relatório de Sustentabilidade 2011 do Banco Rio Grande. 
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crescimento profissional dos funcionários. O Departamento de Treinamento tem a 

missão de capacitar os funcionários com programas de treinamento específicos de 

formação e aperfeiçoamento profissional, que forneçam conhecimentos técnicos e 

habilidades comportamentais conforme os objetivos estratégicos da organização. 

Todos os funcionários ingressam na organização na base da estrutura, 

assumindo o cargo de escriturário, com vinculo formal e carteira de trabalho 

assinada. Desta forma, há uma hierarquia interna, onde as promoções ocorrem 

através do recrutamento interno, havendo a possibilidade de ascensão dos 

colaboradores aos níveis intermediários e superiores. O quadro de funcionários é 

considerado um alicerce do êxito, o que fez o banco optar pelo sistema de carreira 

fechada, o qual aproveita o colaborador para preencher a hierarquia. Abaixo, segue 

organograma das agências do banco Rio Grande: 

 

 

Figura 4 – Organograma das agências 

 
Fonte: Material disponível pela organização. 

 

 

3.2.2 Agência Alvo do Estudo 

 

 

A agência onde o estudo foi realizado possui cerca de trinta funcionários 

ativos, e realiza atendimento a clientes de diferentes segmentos. É considerada de 

grande porte, devido ao número de movimentações diárias, clientes ativos e número 
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de funcionários.  

Na agência são realizados atendimentos a clientes Pessoa Física e Pessoa 

Jurídica, e a mesma está dividida em setores de Pré-Atendimento, Abertura de 

Contas, Empréstimos e Financiamentos, Poupança e Investimentos, Balcão de 

Serviços Diversos, Caixas, Retaguarda, Tesouraria, Atendimento segmentado 

Pessoa Física, Atendimento Pessoa Jurídica, Gerência Comercial, Gerência 

Administrativa e Gerência Geral. 

 

 

3.3 DESCRIÇÕES DAS PRÁTICAS DE TREINAMENTO PARA NOVOS 

FUNCIONÁRIOS.  

 

 

A organização possui diferentes formas de treinamento que são destinados 

aos funcionários recém-contratados. Dentre elas, estão os treinamentos virtuais, 

treinamentos presenciais, e o Programa de Capacitação para Novos Funcionários 

(PCNF), o qual abrange uma série de atividades que devem ser realizadas pelo 

funcionário nas primeiras semanas de trabalho. 

 

 

3.3.1 Programa de Capacitação para Novos Funcionári os (PCNF) 

 

 

O PCNF foi elaborado em 2008, e tem o objetivo de apresentar o banco ao 

funcionário recém-admitido, assim como informações e rotinas importantes para a 

realização do trabalho nas agências. Este programa de capacitação tem a duração 

de 20 dias úteis, sendo que nestes dias o funcionário realiza o rodízio nos diferentes 

setores da agência, e conjuntamente é reservado um período a ser destinado à 

leitura de cartilhas, aulas de videotreinamento, e realização de cursos online.  

a) estágio em diferentes áreas da agência: consiste em um estágio nos 

setores de abertura de contas, balcão de serviços diversos, serviços de 

retaguarda, pré-atendimento e autoatendimento. Este estágio/rodízio é 

acompanhado por um tutor, o qual deve ser um funcionário com experiência, 

conhecimento da agência, e bom relacionamento interpessoal; 



44 
 

b) leitura de cartilhas: logo na sua admissão, o funcionário recebe uma série 

de cartilhas autoexplicativas que contêm informações relevantes sobre o 

trabalho bancário. Após leitura das cartilhas, o funcionário deve realizar o pós-

teste disponível no ambiente virtual; 

c) realização de cursos virtuais: o banco disponibiliza por meio da intranet21 

ou internet cursos virtuais que abordam os mais diversos assuntos. Ao 

término da exposição do conteúdo o aluno realiza um pós-teste, e a 

aprovação no curso depende de um aproveitamento de no mínimo 70% desta 

avaliação;  

d) videotreinamentos: são vídeos disponibilizados pela instituição na intranet 

corporativa que tratam de diversos assuntos. Após assistir os vídeos, o 

funcionário pode realizar o pós-teste disponível no ambiente virtual para testar 

os seus conhecimentos. A instituição também disponibiliza vídeos específicos 

para a capacitação dos novos funcionários. 

Após o período de realização do PCNF, o colaborador deve realizar um pós-

teste disponível no treinamento virtual para verificar a compreensão do conteúdo 

visto nas diferentes áreas da agência. Para realizar este pós-teste, o colaborador 

deve concluir uma série de pré-requisitos entre cartilhas, videotreinamentos e cursos 

virtuais. 

 

 

3.3.2 Treinamentos Presenciais de Integração 

 

 

A instituição disponibiliza dois treinamentos presenciais ministrados no 

departamento de treinamento, que visam à integração e a capacitação dos novos 

funcionários. 

 

                                                 
21 Rede interna de instituição com acesso ao conteúdo restrito. 
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3.3.2.1 Curso: Banco Rio Grande e Você 

 

 

O curso tem o objetivo de fornecer uma visão geral sobre o banco, integrando 

os novos funcionários às políticas, valores e missão da organização. Também tem o 

objetivo de proporcionar um conhecimento sobre a história e estrutura do banco, e 

funcionamento das agências. Além disso, o treinamento tem o objetivo de 

proporcionar uma visão sobre os principais produtos e serviços comercializados, e 

passar orientações sobre o atendimento aos clientes. 

Este treinamento tem a duração de dois dias, sendo de 12 horas-aula. O 

conteúdo é dividido em quatro módulos, e cada módulo tem a duração de três horas: 

• Módulo I - O Banco:  fornece uma visão geral sobre a instituição, integrando 

os funcionários às políticas, valores e missão.  

• Módulo II - O nosso negócio: Subsidia aos novos funcionários informações 

sobre economia e mercado financeiro, proporcionando uma visão mais ampla 

sobre o papel dos bancos. Também tem o objetivo de divulgar os canais de 

conveniência do banco.  

• Módulo III - Produtos e Serviços: repassa informações relevantes sobre os 

produtos e serviços do banco, e demonstrar a importância de identificar as 

necessidades dos clientes para oferecê-los.  

• Módulo IV – Atendimento: Prepara os funcionários para prestarem um 

atendimento de qualidade, reconhecendo as oportunidades de negócio.  

O curso é ministrado em sala de aula, com apresentação de slides expositivos 

do conteúdo, dinâmicas em grupo, e pós-testes para medir o conhecimento 

adquirido. 

 

 

3.3.2.2 Curso: Atendimento - Uma Nova Visão Empresarial 

 

 

Tem o objetivo de estimular o novo funcionário a refletir sobre a capacidade 

de comunicação e interação entre as pessoas, e a adquirir habilidades e 

competências essenciais para o relacionamento interpessoal. O curso aborda o tema 
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inteligência emocional22 como um dos fatores determinantes no processo de 

autoconhecimento e conhecimento do outro.  

O curso tem a duração de três dias e 18 horas aula, e aborda temas como 

adaptação às mudanças, comunicação, relacionamento intra e interpessoal, 

inteligência emocional, trabalho em equipe, marketing pessoal, relacionamento com 

o cliente, qualidade de vida, postura profissional e motivação. O treinamento é 

ministrado em sala de aula, com a apresentação de slides, e a realização de 

dinâmicas em grupo com os participantes. Também são realizados pós-testes para 

medir o conhecimento adquirido pelos participantes.  

 

 

3.4 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Os participantes da pesquisa foram dez funcionários e um gerente da agência 

Alfa do banco Rio Grande, três colaboradores da agência Beta, e dois profissionais 

do departamento de Treinamento da organização. 

As entrevistas foram realizadas apenas com os funcionários contratados pela 

agência Alfa a partir de julho de 2010, pois se considerou que com este tempo de 

contratação os colaboradores seriam capazes de recordar as experiências dos 

primeiros dias de trabalho.  No entanto, não foi possível entrevistar todos os 

funcionários admitidos a partir desta data, pois alguns foram transferidos para outras 

agências, ou não fazem mais parte organização.  

Também foram realizadas três entrevistas com funcionários da agência Beta 

do banco Rio Grande. Neste caso, optou-se por entrevistar apenas os três últimos 

colaboradores contratados, pois a agência Beta não é o principal alvo deste estudo. 

As entrevistas nesta agência foram realizadas apenas para se tentar estabelecer 

uma comparação com os resultados obtidos no estudo da Alfa.   Os quadros 3 e 4 

resumem o perfil dos funcionários entrevistados: 

 

 

                                                 
22 De acordo com este curso: A Inteligência Emocional está relacionada às habilidades, tais como 
motivar-se e persistir em face de frustrações; controlar impulsos, canalizando emoções para 
situações apropriadas.  
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Quadro 3: Perfil dos entrevistados da agência Alfa 

Entrevistados  Idade Formação  Tempo de 
Banco 

Mês/Ano de 
contratação 

F1 25 anos Superior em andamento 7 meses Set/2012 
F2 22 anos Superior em andamento 10 meses Jun/2012 
F3 26 anos Superior em andamento 1 ano e 4 meses Dez/2011 
F4 25 anos Superior em andamento 6 meses Out/2012 
F5 24 anos Superior em andamento 2 anos e 2 

meses 
Fev/2011 

F6 22 anos Superior em andamento 2 anos e 2 
meses 

Dez/2010 

F7 20 anos Superior em andamento 1 ano e 5 meses Dez/2011 
F8 22 anos Superior em andamento 1 ano e 3 meses Fev 2012 
F9 27 anos Superior em andamento 1 ano e 6 meses Nov/2010 

F10 20 anos Superior em andamento 4 meses Dez/2012 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
 

 

Quadro 4 – Perfil dos Entrevistados da Agência Beta  

Entrev istados  Idade Formação  Tempo de 
Banco 

Mês/Ano de 
contratação  

C1 20 anos Superior em 
andamento 

4 meses Dez/12 

C2 18 anos Superior em 
andamento 

2 meses Jan/12 

C3 21 anos Superior em 
andamento 

1 mês Mar/13 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
 

 

Para entender a percepção da gerência quanto ao processo de integração e 

capacitação dos novos funcionários, assim como as suas ações perante estas 

questões, também foi realizada uma entrevista com o gerente administrativo da 

agência. O quadro 5 reúne as informações da gerência: 

 

 

Quadro 5 - Perfil do entrevistado com cargo de gerê ncia da agência Alfa 

Entrevistados  Formação  Tempo que exerce o 
cargo 

G1  Superior completo 24 anos  

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
  

 

Também para melhor entendimento das práticas de treinamento de 

capacitação e integração dos novos funcionários da organização, foi realizada uma 
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entrevista em profundidade com dois profissionais que trabalham no departamento 

de treinamento: 

 

 

Quadro 6 - Perfil dos entrevistados no Departamento  de Treinamento 

Entrevistados  Formação  Tempo que exerce o 
cargo 

P1  Superior Completo 28 anos  
P2 Superior Completo 2 anos e 5 meses 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
 

 

3.5 ESTRATÉGIAS PARA COLETA 
 

 

Para a coleta dos dados foram utilizadas entrevistas em profundidade 

conforme roteiro semiestruturado com os funcionários do banco Rio Grande (vide 

anexo 1), com um gerente da agência Alfa (vide anexo 2) e com os profissionais do 

departamento de treinamento (vide anexo 3). Além disso, também foram utilizadas 

fontes secundárias como site e informações retiradas de materiais internos 

fornecidos pela organização, e a observação direta da pesquisadora. 

De acordo com Boni e Quaresma (2005), as entrevistas semiestruturadas 

combinam perguntas abertas e fechadas, e o pesquisador segue um conjunto de 

questões previamente definidas, mas em um contexto muito semelhante ao de uma 

conversa informal. Para os autores, este tipo de entrevista é muito utilizado quando 

se deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim um direcionamento 

maior para o tema de forma que os objetivos sejam alcançados. A principal 

vantagem da entrevista semiestruturada é que esta técnica quase sempre produz 

uma amostra melhor da população em interesse, tendo um índice de respostas mais 

abrangentes. Além disso, a interação entre o entrevistado e o entrevistador favorece 

as respostas espontâneas, e o roteiro permite a discussão de questões que possam 

surgir durante a entrevista (BONI; QUARESMA, 2005). 

 As entrevistas foram elaboradas com categorias de análise predefinidas, e ao 

longo das entrevistas emergiram microcategorias de análise. A duração média das 

entrevistas foi de 25 minutos, sendo que a entrevista realizada com o departamento 
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de treinamento teve a duração de 40 minutos, pois foi realizada com duas pessoas 

ao mesmo tempo. 

 

 

3.6 ESTRATÉGIAS PARA ANÁLISE 

 

 

Para análise dos dados foi utilizada a estratégia de análise do conteúdo, que 

de acordo com Bardin (2011), consiste em um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações, que utiliza procedimentos objetivos e sistemáticos de descrição do 

conteúdo das mensagens. Segundo a autora, a intenção da análise de conteúdo é a 

inferência de indicadores quantitativos ou qualitativos relativos às condições de 

produção/recepção dessas mensagens. Para isso, o primeiro passo da análise de 

conteúdo pode ser denominado análise categorial, que utiliza o método das 

categorias, onde é feita a classificação dos elementos de significação constitutivos 

da mensagem. Ainda de acordo com Bardin (2011), a análise do conteúdo é um 

método que pode ser aplicado tanto na pesquisa quantitativa como na investigação 

qualitativa, mas com aplicações diferentes. Na primeira, o que serve de informação é 

a frequência com que surgem certas características do conteúdo, na segunda é a 

presença ou ausência de uma dada característica num determinado tipo de 

mensagem que é levado em consideração. 

Trivinos23 (1987 apud SILVA, 2005) explica três etapas consideradas básicas 

no trabalho com a análise do conteúdo. A primeira é denominada pré-analise, que 

consiste na organização e sistematização das ideias, onde se organiza todo o 

material que será utilizado para a coleta dos dados, e se determina a especificação 

do campo que o pesquisador deve centrar a atenção. A segunda etapa é a descrição 

analítica, onde há um aprofundamento no material da pesquisa, surgindo desta 

análise sínteses coincidentes e divergentes de ideias. E por fim, a terceira etapa é a 

interpretação referencial, que consiste na análise propriamente dita, onde há a 

reflexão de acordo com o embasamento em materiais empíricos, e o 

estabelecimento de relações com a pesquisa.  Nesta última etapa, o investigador 

realiza interpretações de acordo com o referencial teórico e os objetivos propostos.  

                                                 
23 TRIVINOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais : a pesquisa qualitativa em 
educação. São Paulo: Atlas, 1987. 175p. 
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Laville & Dionne24 (1999 apud SILVA, 2005) também apresentam três etapas 

do processo de análise do conteúdo. A primeira consiste no recorte de conteúdo, 

onde é feita a análise dos conteúdos coletados, e os relatos são decompostos e em 

seguida recompostos de forma que expressem melhor a sua significação. A segunda 

etapa consiste na definição das categorias analíticas, onde os elementos de 

conteúdo são agrupados por parentesco de sentido, e se organizam nas categorias 

de análise, podendo ser no modelo aberto, fechado ou misto. No presente estudo 

optou-se pelo modelo misto para a análise dos dados coletados em campo. No 

modelo misto as categorias são determinadas no início pelo pesquisador, mas o 

mesmo pode modificá-las em função do que a análise aportará.   A terceira etapa é a 

categorização final das unidades de análise, a qual se refere a uma análise de 

reconsideração da alocação dos conteúdos e a sua categorização a partir de um 

processo interativo.  

 A pesquisa foi elaborada com categorias de análise predefinidas, e ao longo 

das entrevistas emergiram microcategorias de análise. As categorias de análise e as 

suas definições estão descritas no quadro 7: 

 

 

Quadro 7 – As Categorias de Análise 

Categoria de Análise  Definição  

1. Primeiros dias de trabalho  a) Socialização 
2. Processo de aprendizagem  a) Como foi o processo de aprendizado, ou 

seja, de que forma o colaborador 
aprendeu as tarefas a serem 
desempenhadas. 

b) Fatores que contribuíram para a 
aprendizagem 

c) Fatores que dificultaram a aprendizagem 

3. Dificuldades  a) Principais dificuldades encontradas pelos 
funcionários nos seus primeiros dias de 
trabalho 

4. Materiais de apoio e os  
 treinamentos auto instrucionais 

a) Orientação quanto à disposição destes 
recursos de capacitação 

b) Materiais utilizados pelos funcionários que 
auxiliam no seu dia a dia de trabalho 

5. Treinamentos presenc iais  
 disponíveis pela organização 

a) Treinamento de integração 
b) Treinamento de capacitação 

Fonte: Elaborado a partir da literatura e dos dados coletados nas entrevistas. 

                                                 
24 LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber . Belo Horizonte: UFMG, 1999. 340 p. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

Neste capítulo será apresentada a análise dos dados coletados, organizada 

conforme as categorias de análise predefinidas para a interpretação dos dados 

obtidos nas entrevistas e nas observações realizadas na agência Alfa. 

Os resultados foram analisados com o auxílio do referencial teórico utilizado 

na pesquisa. Também são utilizados alguns depoimentos dos funcionários em 

resposta às perguntas das entrevistas, para o melhor entendimento e exemplificação 

das análises. Para preservar a identidade dos entrevistados, os nomes que 

aparecem nos relatos foram modificados, de forma que os participantes da pesquisa 

serão identificados com nomes fictícios.  

Para os colaboradores da agência Alfa foram utilizadas as nomenclaturas F1 

a F10, que significa a abreviação de Funcionário 1 ao Funcionário 10. Da mesma 

forma, para os funcionários da agência Beta, foram utilizadas as nomenclaturas C1 a 

C3, com o significado de Colaborador 1 ao Colaborador 3. Para o departamento de 

treinamento, como as entrevistas foram realizadas com dois profissionais da área, 

optou-se por utilizar a nomenclatura de P1 e P2, que significa a abreviação de 

Profissional 1 e Profissional 2. As numerações foram descritas conforme a ordem 

das entrevistas realizadas, as quais ocorreram sem ordem predefinida, pois foram 

feitas de acordo com a disponibilidade de tempo dos entrevistados.  

Cabe destacar que depois de realizadas as análises na agência Alfa, alvo 

deste estudo, com o objetivo de verificar se as opiniões dos colaboradores podem 

variar de agência para agência, também foram realizadas entrevistas com três 

funcionários de outra agência da organização de porte e funcionamento semelhante, 

que denominamos de Beta. Assim, utilizaram-se as mesmas categorias de análise 

das entrevistas na agência Alfa, a fim de tentar estabelecer uma comparação.  

 

 

4.1 AS CINCO CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 

As entrevistas foram estruturadas de modo a dividir o conteúdo em categorias 
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de análise predefinidas, e as microcategorias de análise emergiram ao longo das 

entrevistas. Desta forma, constataram-se cinco esferas analisadas, que estão 

resumidas no quadro a seguir: 

 

Quadro 8 – As Categorias de Análise e as Microcateg orias de Análise do Banco Rio Grande 

Categoria de Análise Definição Microcategorias de A nálise 

1 Primeiros dias de trabalho a) Socialização e Integração 

• Recepção na agência; 
• Informações como cargo, salário, benefícios, entre 

outros; 
• Rodízio em diversos setores da agência. 

2 Processo de aprendizagem 

a) Como foi o processo de 
aprendizado, ou seja, de que 
forma o colaborador 
aprendeu as tarefas a serem 
desempenhadas. 

• Aprender sozinha (o); 
• Aprender com os clientes; 
• Aprender com colegas mais experientes; 
• Aprender com o sistema, mexendo; 
• Aprender com indicações da gerência; 
• Aprender com colegas da minha agência ou de outras 

agências. 

b) Fatores que contribuíram 
para a aprendizagem 

• A resolução de problemas do dia a dia; 
• O auxílio dos colegas; 
• A prática do dia a dia; 
• A força de vontade para aprender; 
• Aprender por conta própria. 

c) Fatores que dificultaram a 
aprendizagem 

 
 

• Cada um fala uma coisa, e sabe fazer de um jeito; 
• Falta de instrução sobre leitura de materiais e roteiros 

de procedimentos; 
• Falta de instruções sobre procedimentos corretos de 

como realizar o trabalho; 
• Medo de atrapalhar os colegas e inibição para 

perguntar; 
• Não conseguia ajuda de um colega nos dias de muito 

movimento; 
•  Não ter tempo para perguntar; 
• Marcação de horas extras; 
• Não ter alguém próximo para me ensinar as tarefas. 

3 Dificuldades 

a) Principais dificuldades 
encontradas nos primeiros 
dias de trabalho 

 

• Dificuldade de não saber como fazer; 
• Dificuldade de não querer atrapalhar os colegas para 

perguntar; 
• Dificuldade de não encontrar colegas para ajudar; 
• Dificuldade operacional para realização do serviço; 
• Dificuldade com o sistema; 
• Dificuldade com as informações básicas; 
• Dificuldade com as informações básicas, o que 

causou medo e insegurança. 

4 Materiais de apoio e os 
treinamentos autoinstrucionais 

 
a) Orientações quanto à 

disposição destes recursos 
de capacitação,  

 

• Se o funcionário recebeu orientações quanto os 
materiais autoinstrucionais; 

b) Materiais utilizados pelos 
funcionários que auxiliaram 
no seu dia a dia de trabalho 

• Se os materiais autoinstrucionais contribuíram para o 
aprendizado 

5 Treinamentos presenciais 
disponíveis pelo Banco Rio 

Grande. 

a) Treinamento de integração 
• Tempo de banco que o funcionário tinha quando 

participou de uma prática de treinamento presencial; 
• Motivação; 
• Opinião sobre as práticas; 
• Sugestões para outras práticas de treinamento 

presencial. 
b) Treinamento de Capacitação 

Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados 
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O trabalho em campo teve início com a realização das entrevistas com os 

colaboradores da agência Alfa, e em seguida com os funcionários da agência Beta, 

com o objetivo de tentar estabelecer uma comparação nos resultados encontrados. 

Por fim, foram realizadas as entrevistas com o departamento de treinamento e 

com um gerente da Alfa, com o objetivo de esclarecer as dúvidas da pesquisadora e 

subsidiar as análises dos resultados da pesquisa com os colaboradores. Desta 

forma, os resultados encontrados nas entrevistas realizadas tanto com o gerente 

quanto com o departamento de treinamento foram analisados dentro das categorias 

de análise predefinidas nas entrevistas dos funcionários da agência Alfa. 

Para um melhor entendimento da análise dos resultados, se faz necessária à 

exposição de algumas informações relevantes sobre as agências Alfa e Beta. As 

agências realizam atendimento a clientes externos, e seu horário de funcionamento 

é das 10h00min às 16h00min. Desta forma, a maior parte dos funcionários 

entrevistados trabalha em um expediente de 6 horas e 15 minutos, sendo que 15 

minutos são destinados para a realização de um lanche. Conforme descrito na 

caracterização da empresa, todo funcionário é contratado assumindo um cargo de 

escriturário, e as promoções ocorrem de acordo com a hierarquia interna.  

Dos dez funcionários entrevistados na agência Alfa, sete exercem atualmente 

o cargo de caixa, e apenas um funcionário assume o cargo de escriturário. Dos 

outros dois, um exerce atualmente o cargo de gerente assistente, e o outro de 

supervisor administrativo, respeitando uma carga horária diária de 8 horas 

trabalhadas. Já na Beta, apenas um entrevistado exerce o cargo de caixa, e os 

outros dois são escriturários, desta forma, a carga horária dos três colaboradores é a 

mesma, sendo de 6 horas e 15 minutos. Observa-se que, normalmente, os 

funcionários das agências Alfa e Beta recebem promoção para caixa antes do 

primeiro ano de contratação, porém, nem todos os colaboradores promovidos para 

caixa exercem esta função.   

Outra informação relevante é que em agosto de 2012 o gerente geral da Alfa 

foi transferido para outra agência, sendo substituído em novembro de 2012 pelo 

novo e atual gerente geral. A gerência comercial também sofreu alterações, sendo 

que a pessoa responsável por este cargo deixou a agência em outubro de 2012, 

sendo substituída imediatamente pela atual gerente comercial da agência. A 

gerência administrativa permanece a mesma. Considera-se importante esta 

observação, pois o papel da gerência é de extrema importância no processo de 
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integração e capacitação dos novos funcionários.  

 

 

4.1.1 Primeira Categoria de Análise: Primeiros Dias  de Trabalho 

 

 

A primeira categoria de análise diz respeito aos primeiros dias de trabalho dos 

funcionários na agência alvo deste estudo. Assim, a partir desta categoria de análise 

se procurou investigar o processo de integração dos funcionários e o início do 

processo de socialização. Conforme Van Maanen25 (1976 apud SHINYADHIKI, 2002, 

p. 166) é através do processo de socialização que uma pessoa aprende valores, 

normas e comportamentos exigidos, o que lhe permitirá participar como membro da 

organização, e esse processo será contínuo durante toda a permanência do 

indivíduo nesta organização.  

Sobre o processo de integração à empresa, Chiavenato (1995) descreve um 

modelo de treinamento de indução ou de integração, conhecido como Programa de 

Integração ou Programa de Indução, o qual visa à adaptação e ambientação inicial 

do empregado à empresa e ao ambiente social e físico onde irá trabalhar. Para o 

autor, este treinamento geralmente é feito por uma programação sistemática, que 

pode ser levada a efeito por aquele que será o chefe imediato, por um instrutor 

especializado ou por um colega encarregado do assunto. O autor descreve que este 

treinamento de indução/integração costuma conter informações como: empresa 

(história, desenvolvimento e organização), produtos e serviços, direitos e deveres do 

pessoal, termos do contrato de trabalho, atividades sociais de empregados 

(benefícios e serviços), normas e regulamentos internos, noções sobre a proteção e 

segurança do trabalho, o cargo a ocupar (natureza do trabalho, horários, salários, 

oportunidades de promoção), apresentação do supervisor, relação do cargo com 

outros departamentos, e descrição detalhada do cargo. De forma semelhante, 

Bohlander, Snell e Sherman (2003, p. 163) descrevem um treinamento de orientação 

como um “processo formal para familiarizar novos funcionários com a organização, 

com o seu trabalho e com suas unidades de trabalho”. 

                                                 
25 VAN MAANEN, John. Breaking in: socialization to work. In DUBLIN, Robert (ed.) Handbook of 
work, organization and society . Chicago: Rand McNally, 1976 
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Neste sentido, o banco Rio Grande possui o Programa de Capacitação para 

Novos Funcionários (PCNF), que conforme descrito anteriormente, é composto por 

várias atividades que devem ser realizadas pelos colaboradores ao seu ingresso na 

agência, como estágio/rodízio em diferentes setores para conhecimento das rotinas 

de trabalho, realização de cursos virtuais, aulas de videotreinamentos e leitura de 

materiais autoinstrucionais como as cartilhas. Para a realização do programa, o 

banco selecionou diversos cursos, cartilhas e videoaulas para que os colaboradores 

tomem conhecimento ainda no primeiro mês de trabalho, buscando integrar os 

novos funcionários principalmente a assuntos como normas e regulamentos, história 

e hierarquia da organização, principais produtos e serviços, noções sobre a proteção 

e segurança do trabalho, questões de ética, entre outros.  

Além disso, também está presente no programa o treinamento de habilidades 

para a realização de algumas tarefas, como os cursos virtuais de abertura de contas 

e integração básico bancário, e as cartilhas de atendimento telefônico e qualidade 

do atendimento. As informações dos termos do contrato de trabalho, benefícios do 

empregado, e apresentação do supervisor são repassadas na agência logo da 

contratação. Quanto às informações do cargo, todos os colaboradores que 

ingressam na organização assumem o cargo de escriturário, mas nem sempre as 

funções assumidas dentro da agência são as mesmas, desta maneira, as 

informações específicas da função assumida são repassadas durante os dias de 

trabalho, geralmente com as orientações dos colegas mais experientes e da 

gerência. No dia da admissão do funcionário, ele recebe um documento elaborado 

pelo departamento de treinamento com as instruções de como serão os seus 

próximos dias de trabalho, incluindo toda a programação do programa de 

capacitação para novos funcionários.  

Além de um programa de integração e capacitação, o PCNF também é um 

treinamento que visa à socialização dos novos funcionários. Van Maanen26 (1976 

apud SHINYASHIKI, 2002) descreve as estratégias de socialização, e de acordo 

com o autor pode-se dizer que o PCNF utiliza as seguintes estratégias: individual, 

pois o empregado tem um conjunto de experiências com heterogeneidade de 

respostas; informal, pois o novo funcionário aprende seu trabalho junto com os 

outros membros da organização; randômica, pois as sequências das atividades que 
                                                 
26 VAN MAANEN, John. Breaking in: socialization to work. In: DUBLIN, Robert (Ed.). Handbook of 
work, organization and society . Chicago: Rand McNally, 1976. 
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o novato irá participar são explicitas pelo programa; fixa, pois existe um cronograma; 

serial, pois os membros mais experientes da organização servem de modelo e 

auxiliam os novos funcionários no processo de capacitação; de investidura, pois há 

grau de apoio aos novos funcionários. 

Porém, percebeu-se a partir dos achados em campo que nem sempre as 

etapas deste programa estão sendo cumpridas na agência Alfa, e pelo fato de se 

relacionarem com os assuntos abordados nas categorias de análise que emergiram 

deste estudo, as etapas do PCNF também serão analisadas. Assim, a etapa de 

estágio/rodízio em diferentes setores será investigada ainda nesta categoria de 

análise, e as outras etapas referentes aos cursos virtuais, videoaulas e cartilhas 

estarão presentes na Quarta Categoria de Análise deste trabalho. 

 Quanto ao processo de socialização, os entrevistados relataram que foram 

muito bem recepcionados, tanto pela gerência, quanto pelos colegas de trabalho. 

Algumas informações referentes ao cargo assumido, como funções, salário e 

benefícios foram passadas para alguns dos entrevistados antes mesmo de eles 

assumirem o cargo na agência, e reforçadas no dia da contratação. Para Shinyashiki 

(2002, p. 174) “O processo motivacional para assumir o novo papel começa a ser 

desenvolvido através da seleção ou socialização por antecipação”. Assim, segundo 

o autor, a preparação para o papel começa a acontecer antes mesmo da entrada 

formal do indivíduo na organização.  

Além disso, todos os colaboradores relataram que logo no primeiro dia de 

trabalho foram apresentados às dependências da agência, e aos colegas de 

trabalho. O relato da funcionária F6 demonstra a satisfação da mesma no dia da sua 

admissão: “Quando eu entrei na agência eu fui muita bem recebida pelo gerente 

geral ele demonstrou muito afeto e carinho, foi muito receptivo”. O funcionário F8 

também pronunciou a sua satisfação com a recepção: “A recepção foi muito boa, me 

acolheram muito bem, tanto os gerentes quanto os colegas, me dando a 

oportunidade de perguntar, e se colocando sempre a disposição”. Em entrevista com 

o gerente administrativo, o mesmo relatou que o primeiro dia de trabalho é um dia 

para o novo funcionário conhecer os colegas e começar a se adaptar ao ambiente 

de trabalho, e também lhe são repassadas algumas normas e procedimentos da 

empresa, assim como direitos de deveres dos funcionários. Neste sentido, percebe-

se que a gerência está recepcionando bem os colaboradores na agência, facilitando 

o processo de socialização. Para Shinyashiki (2002), a socialização bem-sucedida 
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proporciona ao indivíduo nova autoimagem, novo comprometimento, novos valores e 

novos talentos. 

Em um segundo momento procurou-se investigar como foram os primeiros 

dias de trabalho dos entrevistados, e por quais setores eles passaram. Alguns 

entrevistados relataram que antes de serem direcionados para o setor em que iriam 

trabalhar tiveram uma experiência em pelo menos outra área da agência, com o 

objetivo de observar as tarefas e a rotina de trabalho dos colegas nestes setores. 

Nestes casos, os funcionários passaram principalmente pelo balcão de serviços 

diversos e pelo setor de abertura de contas, e o tempo de duração desta experiência 

variou, ficando de um a três dias em cada setor. Em outros casos, no primeiro dia de 

trabalho os colaboradores foram direcionados para o setor em que iriam trabalhar, 

não tomando conhecimento do funcionamento de nenhuma outra área. Apenas dois 

funcionários relataram ter passado por um rodízio em diversos setores da agência.  

Na maior parte das situações, na segunda semana de trabalho os 

colaboradores foram direcionados aos setores em que iriam trabalhar, e passaram 

por um treinamento no local de trabalho. Esta capacitação ocorreu com o auxílio do 

colega que estava trabalhando na área, e teve a duração aproximada de duas 

semanas, sendo que em algumas vezes ocorreu em um tempo menor. Dos dez 

entrevistados, três começaram a trabalhar na Abertura de Contas, quatro 

começaram no Balcão de Serviços Diversos, um colaborador iniciou no Pré-

Atendimento, e dois começaram no setor de Renegociação de Dívidas. O gerente 

administrativo relatou que não há um setor predefinido para que o funcionário 

comece a trabalhar, pois isso pode variar de acordo com as necessidades da 

agência, ou com perfil do funcionário.  

Para Bohlander, Snell e Sherman (2003), o treinamento no local de trabalho é 

o método mais comumente usado para treinamento de funcionários em cargos não 

gerenciais. Para os autores, este tipo de treinamento tem a vantagem de fornecer 

experiências práticas sob as condições de trabalho, além de permitir a construção 

de bons relacionamentos dos funcionários novos com seus colegas e gerentes. 

Chiavenato (1995) acrescenta que o treinamento no local de trabalho pode ocorrer 

em várias modalidades: (a) admissão de aprendizes a serem treinados em certos 

cargos, (b) rodízio de cargos, (c) treinamento em tarefas, e (d) enriquecimento do 

cargo. 
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Quanto ao rodízio de cargos, citado por Chiavenato (1995) como uma 

modalidade de treinamento no local de trabalho, os funcionários F1 e F8 passaram 

por esta experiência nos seus primeiros dias de trabalho. O entrevistado F8 relatou a 

importância de ter realizado este rodízio/estágio em diferentes áreas: 

 

Meus primeiros dias foram bem interessantes, porque eu passei por 
diversos setores da agência podendo conhecer um pouco de cada setor, da 
pessoa jurídica, pessoa física, abertura de contas, caixa, balcão, 
renegociação, e isso foi bem interessante pra eu entender como funcionava 
a agência, e eu fiquei um dia em cada setor acompanhando o trabalho dos 
colegas, foi bem gratificante pra mim, porque eu já comecei tendo uma 
noção do trabalho que era feito em cada setor. Eu não tinha noção nem do 
banco, porque eu não era correntista ainda, então com isso eu consegui ter 
uma boa noção. Eu fiquei bem empolgado em conhecer cada setor, e eu me 
interessei por alguns setores, então foi bom também já pra eu ter um 
objetivo, e saber com qual setor eu me identifico mais. (F8) 

 

O rodízio em cada setor faz parte do PCNF, o qual descreve um roteiro de 

atividades que o funcionário deve realizar nos seus primeiros dias de trabalho. No 

roteiro do programa, o funcionário deve prestar estágio no balcão de serviços 

diversos e serviços de retaguarda, ficando neste setor do primeiro ao quarto dia. Do 

quinto ao nono dia, o funcionário deve permanecer junto ao setor de abertura de 

contas. Entre o décimo e décimo quinto dia o colaborador deve realizar estágio no 

setor do pré-atendimento da fila dos caixas, do balcão, da abertura de contas, e por 

fim, do décimo sexto ao vigésimo dia, deve realizar o pré-atendimento no 

autoatendimento. O estágio realizado pelos funcionários F1 e F8 abrangeu outros 

setores que não estão previstos no PCNF, porém, observou-se que na opinião dos 

entrevistados foi uma experiência muito positiva, pois eles tiveram a oportunidade de 

ter um conhecimento do funcionamento dos setores da agência, o que também 

permitiu que eles se identificassem com alguma área, conforme os relatos do 

funcionário F8.  

Os outros colaboradores não passaram por este rodízio previsto no programa 

da organização, mas observou-se que em alguns casos os colaboradores tiveram 

uma experiência em pelo menos um setor diferente daquele em que ficariam 

trabalhando por mais tempo. Quanto ao pré-atendimento, verificou-se que a maioria 

dos funcionários teve alguma experiência neste setor, porém, a experiência não foi 

em forma de estágio conforme prevê o PCNF, pois os colaboradores realizaram 

atendimento aos clientes sem ter alguém próximo para instruir. O gerente 

administrativo relatou que procura sempre organizar o rodízio do novo funcionário 
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em todos os setores da agência, porém, muitas vezes devido ao quadro reduzido de 

funcionários, fica difícil seguir todos os passos previstos no programa. 

Na entrevista com o departamento de treinamento, os profissionais da área 

foram questionados sobre o papel da gerência e do departamento de treinamento no 

processo de integração e capacitação dos novos colaboradores. Quanto aos 

gerentes, os entrevistados comentaram que os principais envolvidos neste processo 

são os gerentes gerais e os gerentes administrativos das agências, exercendo assim 

um papel conjunto.  Ao gerente geral cabe principalmente a orientação sobre os 

recursos que o banco disponibiliza, dando uma visão geral sobre o funcionamento 

da agência e da organização. Já ao gerente administrativo cabe não apenas a 

orientação, mas também o acompanhamento dos primeiros dias do funcionário, 

oferecendo a ele as informações necessárias, principalmente no que se refere às 

normas e procedimentos da organização.  

A profissional P1 ressaltou a importância de mostrar ao novo colaborador os 

caminhos para o autodesenvolvimento, onde a gerência deve orientar e despertar o 

interesse dos novos funcionários na capacitação autoinstrucional, para que eles 

busquem conhecimentos através dos cursos e materiais oferecidos pela 

organização. A orientação recebida pelos funcionários quanto aos recursos de 

treinamentos autoinstrucionais será um dos aspectos abordados na quarta categoria 

de análise.  

O entrevistado P2 também destacou que é papel da gerência identificar o 

perfil do funcionário, assim como ter um planejamento para este colaborador dentro 

da agência, pois o gerente deve orientar quanto aos tipos de capacitação que 

auxiliarão nas atividades do setor em que o novo funcionário irá atuar. Assim, deve 

haver uma orientação não apenas dos cursos obrigatórios para todos, mas também 

sobre aqueles que poderão auxiliar nas tarefas do dia a dia, que são específicos de 

cada setor:  

 

Então o novo funcionário precisa de um norte, porque ele não conhece 
muito, então apesar de que no treinamento virtual o funcionário tenha 
disponível um catálogo de todos os cursos que estão disponíveis, ele 
precisa ser orientando quanto àqueles que são mais importantes e devem 
ser feitos para auxiliar no trabalho do dia a dia. Depois que o funcionário já 
tem um tempo maior de banco ele pode gerir a própria carreira, fazendo os 
cursos que mais interessam a ele. (P2) 
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Quanto ao departamento de treinamento, o papel identificado foi 

principalmente o de dar suporte às agências quanto ao Programa de Capacitação 

para Novos Funcionários, fornecendo um roteiro do programa e acompanhando a 

realização dos cursos virtuais obrigatórios, além da elaboração e realização dos 

cursos presenciais de integração, que serão analisados na última categoria de 

análise deste trabalho. 

Na agência Beta o processo de integração e socialização dos novos 

funcionários também foi facilitado devido à boa recepção por parte da gerência e dos 

colegas. Em todos os casos os funcionários relataram terem sido bem 

recepcionados, assim como terem recebido orientações quanto ao salário, carga 

horária e benefícios. Quanto às informações do cargo, conforme ocorre na agência 

Alfa, elas ocorrem com o tempo de serviço, e principalmente com o auxílio dos 

colegas de trabalho, que passam todas as informações. Observa-se que o rodízio 

em diferentes setores aconteceu com apenas um dos entrevistados, outra 

semelhança com a agência Alfa, pois nem todos os colaboradores recém-

contratados realizaram esta etapa prevista no programa de capacitação da 

organização. 

 

 

4.1.2 Segunda Categoria de Análise: Processo de Apr endizagem 

 

 

A segunda categoria de análise diz respeito ao processo de aprendizagem 

dos funcionários nos setores em que passaram, ou seja, procurou-se analisar como 

os colaboradores aprenderam as tarefas desempenhadas nos setores, e quais 

fatores podem ter facilitado ou dificultado o aprendizado. Desta forma, os 

entrevistados foram questionados quanto ao processo de aprendizagem nos seus 

primeiros dias de trabalho. Conforme Chiavenato (1995, p. 434) “a aprendizagem é 

uma mudança no comportamento baseada na experiência”, e ainda segundo o autor, 

“A aprendizagem é um fator fundamental do comportamento humano, pois afeta 

poderosamente não somente a maneira pela qual as pessoas pensam, sentem e 

agem, mas também suas crenças valores e objetivos”.  

Para Antonello (2005), a aprendizagem pode ocorrer através de diversas 

maneiras, sendo que uma delas ocorre através da experiência anterior, onde o 
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indivíduo utiliza os conhecimentos adquiridos em empresas e/ou funções exercidas 

anteriormente a atual ocupação. Desta forma, para pesquisa e análise dos dados 

referentes ao processo de aprendizagem, os entrevistados foram questionados 

quanto à existência de experiência anterior de trabalho em agências bancárias. Os 

colaboradores F1, F5, e F8 relataram já ter trabalhado em banco como estagiários 

antes de ingressarem no Rio Grande, porém, eles não possuíam experiência em 

agências bancárias, pois trabalharam em departamento interno. A funcionária F9 

declarou que já tinha experiência de trabalhado em agências bancárias, pois foi 

funcionária de outra instituição, e os demais colaboradores responderam nunca ter 

trabalhado em agências bancárias antes do Rio Grande. Esta pergunta foi feita pela 

entrevistadora a fim de entender as respostas dos funcionários quando eles 

relataram as facilidades ou dificuldades no seu processo de aprendizagem. 

 Como foi constatado por meio das entrevistas que a maioria dos 

colaboradores teve alguma experiência no pré-atendimento, o processo de 

aprendizagem neste setor foi investigado e analisado separadamente. Assim, a 

segunda categoria de análise foi dividia em duas etapas: Processo de Aprendizagem 

no Pré-Atendimento e Processo de Aprendizagem nos Demais Setores da Agência.  

 

 

4.1.2.1 Processo de Aprendizagem no Pré-Atendimento 

 

 

Quanto ao pré-atendimento, se faz necessário relatar que a agência dispõe 

de duas estagiárias para a realização deste serviço. Elas foram contratadas em julho 

de 2011, e trabalham na agência três vezes por semana, pois durante dois dias da 

semana elas participam de um curso profissionalizante disponibilizado pela 

organização. Desta forma, alguns funcionários contratados após Julho de 2011 (F1, 

F2, F3, F4, F7, F8) realizaram o pré-atendimento apenas nos dias em que as 

estagiarias não estavam presentes na agência. Os colaboradores F5 e F6 

trabalharam no pré-atendimento por algum tempo, e as colaboradoras F9 e F10 não 

tiveram experiências neste setor.  

Além de auxiliar os clientes a usarem as máquinas no autoatendimento, o pré-

atendimento tem papel fundamental na organização da agência, pois o pré-

atendente pode realizar serviços como coordenar as filas dos caixas, orientar os 
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clientes a usarem as máquinas de autoatendimento, fazer a triagem na abertura de 

contas - verificando se a documentação do cliente está correta e tirando cópia da 

documentação - orientar os clientes quanto aos serviços e produtos do banco, entre 

outros. Desta forma, verifica-se que a falta de orientação ao pré-atendente pode 

afetar tanto a organização da agência, quanto o aprendizado do funcionário que está 

realizando este serviço. 

Quanto ao seu aprendizado no pré-atendimento, a colaboradora F1 

respondeu da seguinte forma: 

 

No pré-atendimento a gerente chegou e me disse “tu vai para o pré-
atendimento” eu não sabia fazer nada, e ela me disse que é autoexplicativo, 
mas eu nunca nem tinha usado o sistema do Rio Grande, o 
autoatendimento, porque eu ainda não tinha cartão, e recém estava 
ingressando também como cliente. Eu não tinha experiência com o layout 
da máquina, apesar da máquina ser autoexplicativa, mas eu já tinha 
experiência com outro banco, então imaginei que fosse ser mais ou menos 
a mesma coisa. Bom, como eu falei, no pré-atendimento não tinha ninguém 
para me ensinar, então eu tive meio que fazer sozinha e aprender aos 
poucos. Mas a experiência no pré foi muito boa, porque eu aprendi muitas 
coisas, inclusive com os clientes que sabiam mais do que eu na verdade, 
porque eles já estavam ali acompanhando mais tempo, e foi bem importante 
assim, até o contato com o cliente, e aprender a usar o sistema, e treinar 
outras coisas, do atendimento mesmo. (F1) 

 

A colaboradora relatou não ter sido orientada previamente quanto às 

atividades que deveria realizar, e que seu processo de aprendizagem ocorreu com 

as experiências do dia a dia, com o auxílio dos colegas e também dos próprios 

clientes. O funcionário F3 também relatou a sua experiência neste setor: 

 

No pré-atendimento eu não me dei muito mal porque eu tenho certa 
experiência, desde criança eu frequento bancos, fazendo serviços pra mãe, 
este tipo de coisa, então eu já sabia mexer nos caixas eletrônicos, e estas 
coisas. Com o tempo a gerente comercial me indicava, me dava algumas 
orientações do que eu tinha que fazer, como “ajuda na fila do caixa”, faz 
isso, faz aquilo, e tal, mas eu não tive uma orientação de o que eu deveria 
fazer como pré-atendente. (F3) 

 

Antonello (2005) descreve a aprendizagem fora do contexto do trabalho como 

uma forma de aprendizagem, pois ela ocorre em situações do dia a dia, como lazer, 

atividades em geral, e trabalho voluntário. No caso do funcionário F3, ele já possuía 

experiência, pois frequentava os bancos antes de começar a trabalhar em uma 

agência bancária, e esta experiência adquirida anteriormente fora do ambiente de 

trabalho facilitou o aprendizado.  Com o depoimento do funcionário F3, também 
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podemos perceber que ele não teve uma orientação prévia de como fazer o pré-

atendimento, e esta orientação aconteceu com o tempo, conforme a gerência ou os 

colegas passavam informações e indicavam as atividades que o colaborador poderia 

realizar como pré-atendente. A funcionária F5 demonstrou ter passado por algumas 

dificuldades neste setor: 

 

No pré-atendimento o gerente chegou e disse que eu ia fazer o pré, daí a 
menina que estava fazendo o pré-atendimento me deu algumas 
orientações, ficou comigo uma hora mais ou menos, e depois ela teve que ir 
aprender no setor que ela ia ficar. Daí eu fiquei sozinha, e eu ia chamando 
ou perguntando as coisas pra ela quando eu tinha alguma dúvida. Nas 
máquinas eu aprendi sozinha também, eu ia mexendo e aprendendo. [...] e 
no início eu fiquei com um pouco de medo quando eu fiquei sozinha ali no 
pré, porque eu não sabia nada de banco quando eu comecei então tudo que 
me perguntavam eu tinha que ir perguntar para outro colega. Eu até me 
sentia mal, porque eu ficava pensando “o que o cliente vai pensar que sou 
funcionária e não sei responder tal pergunta”. (F5) 
 

A colaboradora F5 demonstrou muitas vezes ter passado por dificuldades por 

não ter recebido orientações e informações necessárias para realizar o serviço, o 

que lhe fez passar por situações de constrangimento quando era questionada sobre 

assuntos que não tinha conhecimento. A funcionária F6 também relatou ter passado 

por dificuldades quando trabalhou no pré-atendimento, pois além de não ter recebido 

orientação prévia ao assumir o setor, a funcionária falou que logo que ingressou na 

organização foi direcionada para outra agência, onde o movimento de clientes 

estava ainda maior: 

 

No pré-atendimento eu aprendi na obrigação, como eu já comecei quando o 
banco estava em greve, eu fui trabalhar no autoatendimento de uma 
agência que estava aberta, e tinha muito movimento, uma loucura, então 
agente tinha que se virar, aprender sozinha, mexer nas máquinas, aprender 
com os clientes, e perguntar pros colegas quando dava, porque geralmente 
eles também estavam atendendo. Eu não tive uma orientação de como 
fazer o pré-atendimento, de como abordar o cliente [...]. Então ninguém me 
disse, me deu indicações logo no início de como eu deveria fazer, eu fui 
aprendendo com o tempo, às vezes com uma indicação de um colega, ou 
de um gerente, “fulana passa na fila, faz isso, faz aquilo”, mas isso eu fui 
pegando com o tempo, com a prática do dia a dia. (F6)  

 

Percebe-se que mesmo a agência Alfa dispondo de duas estagiárias 

preparadas para realizar o pré-atendimento, os funcionários recém-admitidos na sua 

maioria também são submetidos ao atendimento neste setor. Também se observa 

que muitos colaboradores da agência passaram por dificuldades por não receberem 
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uma orientação prévia para realizar este serviço, além de não terem o conhecimento 

necessário para assumir este setor. Além disso, se verificou que os funcionários 

realizaram o pré-atendimento sem a orientação e observação de um colega mais 

experiente, o que pode ter gerado situações de desconforto tanto para o colaborador 

e também para os clientes. Quanto ao processo de aprendizagem neste setor, todos 

os entrevistados relataram que aprenderam sozinhos, por meio da experiência do 

dia a dia, e com a ajuda dos colegas. Em alguns casos, os funcionários também 

relataram que aprenderam com os clientes, pois eles tinham mais conhecimento e 

experiência.  

 

 

4.1.2.2 Processo de Aprendizagem nos demais setores da agência 

 

 

Quanto ao processo de aprendizagem nos primeiros setores em que os 

entrevistados trabalharam, observou-se um procedimento padrão entre todos os 

casos: o aprendizado ocorreu com as experiências do dia a dia, através da 

observação do trabalho e auxílio dos colegas mais experientes. De acordo as 

entrevistas, percebeu-se que a maneira mais comum de aprendizagem na agência 

ocorre através do treinamento em serviço, onde o funcionário novo aprende com os 

colegas as tarefas a serem desempenhadas. Apesar de a instituição disponibilizar 

outros recursos de capacitação, como treinamentos virtuais e cartilhas 

autoinstrucionais, estes recursos não foram citados pela maioria dos entrevistados 

como meio de adquirir aprendizado. O tempo de estágio e observação no setor para 

o entendimento das tarefas variou em cada caso, ficando entre uma a duas semanas 

de experiência no setor, aprendendo as tarefas com o colega mais experiente. 

Nesta etapa do trabalho, serão relatados alguns processos de aprendizagens 

identificados nas entrevistas, de modo a explicar e exemplificar as diferentes 

experiências encontradas pelos colaboradores da agência Alfa nos seus primeiros 

dias de trabalho. A seguir serão utilizados alguns relatos dos entrevistados para 

exemplificar as análises, e gerar melhor entendimento.  

Quando questionada sobre a forma pela qual aprendeu as atividades a serem 

desempenhadas no primeiro setor em que trabalhou, a funcionária F5 respondeu da 

seguinte maneira: 
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No balcão, eu aprendi com uma colega que já trabalhava lá. No início eu só 
observava ela, depois eu já comecei a ajudar ela e fazer as coisas também. 
Foi bem difícil no início, porque eu achava que era muita informação, e tinha 
um pouco de medo do sistema também, mas eu ia vendo ela fazer e ela me 
deixava fazer as coisas e ficava olhando pra ver se eu fazia certo. Eu tinha 
um caderninho que eu ia anotando as coisas que ela me passava, mas ali 
no balcão cada dia surge uma coisa nova, são muitas coisas iguais, mas 
também surgem problemas que agente tem que resolver que agente não 
sabe. Às vezes ela também não sabia daí agente tinha que pedir ajuda de 
algum gerente. Em casa eu sempre procurava pesquisar sobre alguma 
duvida que me surgia durante o dia, eu pesquisava ou nos materiais que o 
banco me deu, e nos cursos virtuais também, eles me ajudaram a aprender. 
(F5) 

 

No depoimento da funcionária, a mesma relatou que aprendeu com o auxílio 

de uma colega, observando o trabalho realizado, e fazendo anotações em seu 

caderno. A entrevistada também relatou que aprendeu utilizando os materiais de 

apoio oferecidos pelo banco, e através de pesquisas na internet para sanar as 

dúvidas. Neste sentido, surge uma importante observação: dentre os dez 

funcionários entrevistados, a funcionária F5 foi à única que relatou ter utilizado para 

aprender os materiais de apoio fornecidos pela organização. A utilização dos 

materiais de apoio, ou seja, os materiais autoinstrucionais, serão alvo de uma 

categoria de análise que será vista a seguir. Quanto aos cursos virtuais, além da 

funcionária F5, o funcionário F8 também reconheceu a importância destes cursos 

para o seu aprendizado, conforme descrito no seu depoimento sobre o seu processo 

de aprendizagem: 

 

O primeiro setor que eu comecei efetivamente a trabalhar foi no setor de 
renegociação de dívidas, e eu procurava, na medida do possível, escrever 
em um caderno os procedimentos que agente precisava fazer, até decorar e 
não precisar mais do caderno, e pedindo ajuda também porque ficou um 
colega do meu lado. Na verdade eu fiquei com o colega o tempo todo então 
ele não ficou do meu lado me ensinando só, pra depois ir pra outro setor, 
ele ficou sempre do meu lado, porque eu fiquei ali pra ajudar ele nas coisas. 
Eu fiquei três meses na renegociação. Também teve os cursos virtuais s, 
com estes treinamentos eu aprendi muitas coisas. (F8) 

 

Quando questionados sobre os fatores que podem ter dificultado a 

aprendizagem, observaram-se respostas diferentes de casos mais específicos. O 

funcionário F2 respondeu que o fator que dificultou o seu processo de aprendizagem 

foi o medo de atrapalhar os colegas para esclarecer as dúvidas: “O que pode ter 

dificultado foi o medo de atrapalhar, de perguntar para os outros colegas, a inibição. 

Como eu dependia dos colegas para aprender, eu não queria ficar atrapalhando eles 
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toda hora.” (F2) Com o relato do funcionário, pode-se perceber que o auxílio dos 

colegas foi um fator que dificultou o processo de aprendizagem, pois ele tinha medo 

e inibição para interromper os colegas em todos os momentos em que surgiam 

dúvidas. Num pensamento semelhante, o funcionário F3 respondeu ao 

questionamento da seguinte maneira:  

 

Nos dias de muito movimento, principalmente, eu não conseguia a ajuda de 
um colega pra resolver o meu problema, então eu não conseguia fazer as 
coisas direito, tinha que depender dos outros, tanto pra informações que os 
clientes pediam, ou serviços que tinha que fazer no sistema. Quando tem 
muito movimento, agente quer ajudar e atender aos clientes, mas muitas 
coisas agente não sabe fazer. (F3) 

 

O funcionário F3 também acredita que seu processo de aprendizado foi 

dificultado, pois muitas vezes ele não conseguia a ajuda de um colega para resolver 

seus problemas e sanar as suas dúvidas. A funcionária F5, respondeu da seguinte 

forma: 

 

Vários fatores dificultaram. Eu acho que logo que agente entra agente já 
começa a trabalhar num ambiente que atende ao público, então já dificulta 
pra aprender, porque tu vais aprender com o colega que está atendendo o 
cliente ao mesmo tempo, então às vezes não dá pra interromper o 
atendimento do colega pra perguntar alguma coisa se tu estás com dúvida. 
Daí tu tem que esperar o cliente ir embora pra perguntar, mas depois tu até 
acaba esquecendo, ou chega outro cliente pra atender logo depois, e a 
dúvida continua. Quando tinha muito movimento não dava muito tempo de 
anotar as coisas, e nem de gravar os procedimentos, porque como eu 
observava a colega, ela já fazia as coisas bem rápido e eu ficava cheia de 
dúvidas, não conseguia assimilar muito bem. Outra coisa é que o tempo que 
agente tem pra aprender é o tempo que a agência está funcionando, 
quando a agencia fecha agente tem que ir embora, então as vezes não da 
pra perguntar na hora, agente tem que ir embora com a dúvida, as vezes eu 
ia embora agoniada porque não conseguia entender as coisas, e achava 
que nunca ia aprender. (F5) 

 

Neste depoimento, podemos observar três pontos importantes. O primeiro é a 

dificuldade da colaboradora em aprender as atividades desempenhadas com o 

treinamento no ambiente de trabalho, ou seja, já com o atendimento ao cliente. A 

funcionária relata que não havia a possibilidade de paralisação do atendimento para 

fazer perguntas, e quando o atendimento terminava, muitas vezes chegava o 

próximo cliente para ser atendido e a dúvida permanecia. Outro fator é que, devido à 

rapidez nos procedimentos, muitas vezes ela não conseguia anotar e acompanhar o 

raciocínio e habilidade do colega experiente. E por fim, é o tempo destinado ao 
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aprendizado, que é o tempo que a agência está funcionando, e que em dias de 

muito movimento a colaboradora não tinha tempo para sanar as suas dúvidas e 

assimilar as tarefas feitas naquele dia, o que muitas vezes fez com que ela fosse 

para casa com as dúvidas. Neste sentido, podemos relacionar o relato da 

colaboradora com a literatura de Bohlander, Snell e Sherman (2003). Os autores 

descrevem que apesar de ser usado em todos os tipos de organização, o 

treinamento no local de trabalho é frequentemente um dos métodos de treinamento 

de implementação mais inadequada, pois ocorre com desvantagens como: (1) falta 

de um ambiente de treinamento bem estruturado, (2) pouca habilidade de 

treinamento dos gerentes e (3) ausência de critérios de desempenho de trabalho 

bem definidos.   

Neste sentido, podemos destacar principalmente a falta de um ambiente de 

treinamento bem estruturado e a ausência de critérios de desempenho de trabalho 

bem definidos, pois alguns colaboradores relataram não terem tido tempo suficiente 

para absorver todas as informações até assumirem o cargo, devido ao movimento 

diário de clientes na agência, e ao curto período de tempo destinado ao aprendizado 

com estágio/observação com auxílio de um colega mais experiente. Numa linha 

similar, a funcionária F6 comentou que: 

 

O que pode ter dificultado é que em dias de muito movimento eu não 
conseguia absorver as coisas, porque tudo acontece muito rápido, o 
atendimento é rápido e os procedimentos também, e, além disso, às vezes 
agente não consegue alguém pra ajudar, porque o colega está ocupado. 
Também o que dificultou foi a marcação das horas extras, por exemplo, 
quando eu aprendi no caixa, eu não podia esperar o fechamento do caixa 
porque eu tinha que ir embora pra não fazer horas extras, e isso me 
prejudicou no aprendizado. E eu não pude aprender tudo que era 
necessário, isso também serve pra abertura de contas, que muitas vezes eu 
tinha que ir embora correndo, e não podia acompanhar o fechamento das 
planilhas por exemplo. (F6) 

 

Da mesma forma que a maioria dos entrevistados, a funcionária F6 também 

alegou que em muitas vezes não conseguiu ajuda de um colega para resolver seus 

problemas. Além disso, a colaboradora declarou que em alguns dias não tinha 

tempo para aprender o necessário devido à marcação de horas extras. As 

dificuldades da funcionária foram principalmente no setor do caixa, e neste sentido, 

se faz necessária uma explicação a respeito deste setor. O fechamento do caixa 

ocorre depois que não tem mais clientes na fila, ou seja, na maioria das vezes ele 

ocorre após o fechamento da agência. Desta forma, para não fazer horas extras, a 
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funcionária não pôde acompanhar o fechamento do caixa, e por este motivo relatou 

não ter tido tempo para aprender a realizar esta função. Os caixas geralmente são 

autorizados a realizar certo número de horas extras no mês, pois a sua função exige 

um tempo a mais depois do fechamento da agência.  

Os funcionários F7 e F8 disseram que não houve fatores que dificultaram a 

sua aprendizagem, a qual sempre ocorreu de forma tranquila na opinião dos 

entrevistados. 

No que se refere aos fatores que contribuíram para o processo de 

aprendizagem dos entrevistados, observou-se certa homogeneidade nas respostas, 

pois todos os entrevistados relataram que os fatores que mais contribuíram foram às 

experiências do dia a dia, as dificuldades encontradas, e o apoio dos colegas. 

Antonello (2005, p. 9), em seu estudo realizado com participantes de programas de 

mestrado e especialização profissional em Administração, revela que “[...] a 

exposição a situações difíceis sem nenhum preparo – de forma deliberada, acidental 

ou por obrigação – possa tornar uma fraqueza em uma força, e que talvez os 

profissionais passem a reagir quase automaticamente frente a situações difíceis”. 

Além disso, a autora também identificou em seu estudo que, embora o fenômeno de 

aprendizagem frente a situações difíceis seja visto frequentemente como algo que 

possa trazer efeitos negativos, os relatos revelaram principalmente efeitos positivos, 

e apenas a descrição do processo “durante” é que revelou ansiedade, desgaste e 

medo.  

De forma muito similar, os participantes desta pesquisa também relataram 

terem aprendido com os desafios do dia a dia, pois muitas vezes foram expostos a 

situações que não sabiam resolver. Assim, apesar de terem passado muitas vezes 

por situações difíceis de insegurança, medo e até mesmo constrangimento, os 

participantes da pesquisa relataram que aprenderam e cresceram com as 

dificuldades. Os funcionários F5, F4, F8 e F9 ainda acrescentaram que a boa 

vontade pra aprender também foi um fator que contribuiu muito para que 

aprendessem. O colaborador F4 relatou que a necessidade de aprender sozinho 

também foi um fator que contribuiu: “eu acho que aprender fazendo contribuiu, eu 

acho que tu cria a tua experiência, foi uma experiência positiva, porque muito do que 

eu sei hoje, foi porque eu tive força de vontade de aprender e buscar a informação”. 

(F4). A funcionária F9 relatou que além da ajuda dos colegas, a experiência 

adquirida com o trabalho em outro banco também ajudou: 
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[...] como eu já tinha trabalhado em outro banco mesmo como estagiária, 
sabia muitas coisas como nomes de sistemas ou sobre alguns produtos, 
pois o que mudava era a organização, mas continuava sendo um banco 
como o que estagiei, minha experiência mesmo que pouca me ajudou 
também. (F8) 

 

Os colaboradores F1 e F4 passaram por experiências de aprendizado que se 

diferenciaram dos outros entrevistados. A colaboradora F1 declarou não ter passado 

por um estágio de observação antes de assumir o setor em que trabalhou e o 

funcionário F4 começou a trabalhar em um setor de maior complexidade.  A seguir, o 

relato da entrevistada F1 referente ao seu processo de aprendizagem: 

 

 [...] na abertura de contas eu tive duas pessoas que me acompanharam, e 
que me ensinaram tudo o que eu sei. Todas as dúvidas que eu tinha, eu não 
passei por um treinamento, mas tudo o que eu precisava fazer, que chegava 
na minha mão e que eu não sabia resolver,  eu tinha essas duas pessoas 
me dando apoio o dia inteiro, que eu tava aberta a tirar qualquer tipo de 
dúvidas, sempre dispostas a me ajudar, não resolver pra mim, mas me 
ensinar a fazer. (F1) 

 

A colaboradora relatou que começou a trabalhar no setor de abertura de 

contas já na segunda semana de trabalho, e aprendeu com duas colegas que 

trabalhavam em outros setores, mas que tinham plena experiência no setor de 

abertura de contas. Neste caso, a disposição das mesas de trabalho, uma do lado 

da outra, auxiliou para que ocorresse a constante ajuda das colegas mais 

experientes, pois a funcionária não passou por um período observando o trabalho no 

setor. Assim, ela aprendeu as tarefas a serem desempenhadas já exercendo as 

funções do cargo, e realizando atendimento aos clientes. 

Quanto aos fatores que contribuíram para o aprendizado da funcionária F1, a 

mesma respondeu que foram os problemas do dia a dia e a ajuda dos colegas. Já 

quando foi questionada sobre os fatores que possam ter dificultado a aprendizagem 

a funcionária fez o seguinte relato: 

 

Na verdade às vezes acaba acontecendo que cada um sabe fazer de um 
jeito, e ai cada um que te fala, fala pra ti fazer de um jeito, e isso às vezes 
dificulta. Eu não acessei um normativo que dizia o passo a passo do que eu 
tinha que fazer, porque na correria do dia a dia não dava tempo de procurar 
nos normativos, então eu perguntava para um colega e pra outro, e cada um 
sabia uma parte, ou não sabia exatamente como era, então às vezes dava 
estas confusões de informações, e ai no fim das contas, depois de alguns 
meses, eu acabei descobrindo que eu não tava fazendo exatamente do jeito 
certo, e algumas coisas e outras eu confirmei que estava fazendo certo. 
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Tinha coisas que eu descobria que estava fazendo errado, ou não do jeito 
que o gerente queria, eu acabava descobrindo com os colegas comentando: 
“ai tal coisa se faz assim”, mas eu fazia assim, de tal jeito, basicamente com 
os colegas, os gerentes de vez em quando chamam a atenção, não façam 
assim, façam de outro jeito, mas poucas vezes é por intervenção do 
gerente, é mais pelo bate papo dos colegas mesmo. Ninguém chegou e me 
entregou um material e disse “Fulana lê isso aqui, que isso é exatamente o 
que tu tens que saber”. Não aconteceu isso. (F1) 

 

O principal fator identificado que dificultou a aprendizagem da funcionária F1 

foi a falta de informações e orientações dos procedimentos realizados no setor de 

abertura de contas, de forma que muitas vezes alguns colegas não passavam as 

informações corretas. Isso pode ter acontecido, pois o banco atualiza as suas 

normas e procedimentos internos, de forma que muitas vezes os colaboradores mais 

experientes não estão atualizados com as informações dos outros setores, ou até 

mesmo não se lembram dos procedimentos, e acabam passando informações e 

procedimentos incorretos ou desatualizados.  Outro fator que dificultou o 

aprendizado da F1 foi à falta de manuais e roteiros de procedimentos para o 

esclarecimento das dúvidas. O banco Rio Grande disponibiliza estes materiais na 

intranet corporativa, mas conforme o relato da entrevistada, na hora do atendimento 

ao cliente muitas vezes não dava tempo de procurar nos materiais, e a funcionária 

julgava mais rápido questionar os colegas.  

Desta forma, verifica-se que se faz necessária uma instrução sobre a 

existência destes manuais antes do colaborador assumir o setor, de forma que 

quando haja dúvidas, o funcionário saiba onde ele pode encontrar as informações. 

Além de saber procurar na intranet os materiais de apoio, os funcionários recém-

contratados precisariam de um período de tempo disponível para lerem os materiais 

referentes ao seu setor, evitando a necessidade excessiva de ajuda dos colegas 

mais experientes, e o desencontro de informações relatado pela entrevistada F1. A 

análise sobre a utilização de materiais autoinstrucionais e orientação da gerência 

quanto a estes recursos também será alvo de análise deste estudo. 

O funcionário F4 também passou por uma experiência de aprendizado distinta 

dos outros funcionários, pois iniciou em um setor pelo qual a maioria dos outros 

funcionários não passou: o setor de renegociação. Por ser um setor complexo, e de 

importância fundamental para a agência, o funcionário que assume a renegociação 

de dívidas da agência geralmente permanece neste setor por um tempo maior. Por 

este motivo, na maioria das vezes esta área já tem um funcionário encarregado, não 
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exigindo um rodízio de funcionários como ocorre com os outros setores da agência, 

como a abertura de contas e o balcão de serviços diversos. Na contratação do 

funcionário F4, a agência estava precisando de alguém para trabalhar na 

renegociação, e o gerente geral julgou o perfil deste colaborador adequado para 

realizar este trabalho. Abaixo segue o relato do funcionário F4 sobre a sua 

experiência neste setor: 

 

Bom, logo que eu comecei no banco eu já sabia em qual setor eu ia 
trabalhar, mas logo que eu fui pra esse setor a pessoa que ia me ensinar 
ficou doente, foi no setor de renegociação, ai como não tinha ninguém pra 
me ensinar eu fiquei observando em outros setores, no balcão de serviços, 
mas só observando, sem participar, passei bem rápido também pela 
abertura de contas [...]. Ai depois de uma semana a pessoa que ia me 
ensinar na renegociação voltou, eu comecei a aprender um pouco, mas 
depois de uma semana esta pessoa já saiu de férias, e eu fiquei sozinho no 
setor. Então eu tive uma semana pra aprender sobre o setor que eu ia ficar. 
Depois eu tive que ser autodidata, porque não tem um treinamento 
específico pro setor, então agente vai aprendendo na medida que vai vindo 
o serviço. (F4). 

 

Quando questionado sobre o seu processo de aprendizagem no setor de 

renegociação, o funcionário deu o seguinte depoimento: 

 

Eu perguntava pros colegas da agência, ou ligava pra colegas das outras 
agências pra ver como fazia. No setor de renegociação, todos que 
passavam por este setor, escreviam alguns procedimentos e informações 
diversas, até os números dos telefones que agente geralmente liga, e 
informações de como ajuizar contratos, e formalizar contratos no sistema. 
Estas anotações me ajudaram bastante. O caderninho sempre foi o mesmo, 
faz tempo que ele está lá, todos que ficam na renegociação acrescentam 
coisas, ou tiram aquelas que não estão mais valendo. (F4) 

 

Observa-se que conforme todos os outros colaboradores, a principal forma de 

aprendizagem do colaborador F4 foi o auxílio dos colegas. O funcionário também 

utilizou um caderno de instruções deixado pelos funcionários que passaram pelo 

setor, o que também pôde auxiliar no seu processo de aprendizagem. Quanto aos 

fatores que auxiliaram o colaborador F4 no seu processo de aprendizagem, o 

mesmo falou que “aprender fazendo” contribuiu, pois ele pôde criar uma experiência 

com a própria força de vontade de aprender e buscar as informações: “[...] aprendi 

na marra, fiz por mim mesmo. Hoje o que eu sei do setor que eu faço, e eu acho que 

sei bastante, é por isso.” (F4). Quando questionado sobre os fatores que dificultaram 

o seu processo de aprendizagem, o funcionário F4 relatou o seguinte: 

O que mais dificultou foi não ter alguém próximo do meu lado, porque a 
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pessoa que me ensinou ficou comigo apenas uma semana, e depois saiu de 
férias por um mês. Então a pessoa que mais sabia as coisas ficou fora da 
agência, ai eu tinha que recorrer para as pessoas que não tinham esta 
proximidade comigo, e também não sabiam muito bem como me orientar, 
porque não era a área delas. Então esse primeiro mês que eu assumi o 
setor, se tivesse alguém do meu lado seria um facilitador pro meu 
aprendizado. Às vezes, como eu dependia muito das pessoas me passarem 
as coisas, eu via que o jeito que as pessoas faziam não era correto. Até 
mesmo o caderninho que agente usa na Renegociação, tinham informações 
que nem sempre estavam certas e atualizadas. Isto também dificultou, 
porque até tu descobrires que não é assim que se faz, tu podes estar 
fazendo coisas erradas. (F4) 

 

Conforme exposto anteriormente, não são todos os funcionários que passam 

pelo setor de renegociação de dívidas, então são poucos os colaboradores da 

agência que possuem experiência neste setor. Assim, um dos principais fatores que 

dificultaram o processo de aprendizagem do funcionário F4 foi a falta de colegas 

próximos a ele para o esclarecimento de dúvidas, pois nos seus primeiros dias de 

trabalho, a pessoa que mais sabia sobre o setor estava de férias. No caso do 

funcionário F4 observou-se que ele assumiu um setor de extrema importância para a 

agência, recebendo apenas uma semana de orientação de um colega mais antigo. O 

processo de aprendizagem do funcionário ocorreu principalmente com a ajuda dos 

colegas da própria agência, de outras agências e de alguns departamentos que ele 

poderia ligar quando estivesse com dúvidas. 

Para facilitar a análise, abaixo estão relacionadas em forma de itens todas as 

respostas dadas pelos entrevistados quanto ao seu processo de aprendizagem: 

 

1) Como foi o processo de aprendizado, ou seja, de que forma o colaborador 

aprendeu as tarefas a serem desempenhadas: 

 

• Aprender sozinha (o). 

• Aprender com os clientes. 

• Aprender com colegas mais experientes 

• Aprender com o sistema, mexendo. 

• Aprender com indicações da gerência. 

• Aprender com colegas da minha agência ou de outras agências. 
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2) Fatores que contribuíram para a aprendizagem: 

 

• A resolução de problemas do dia a dia. 

• O auxílio dos colegas. 

• A prática do dia a dia. 

• A força de vontade para aprender. 

• Aprender por conta própria. 

 

3) Fatores que dificultaram a aprendizagem: 

 

• Cada um fala uma coisa, e sabe fazer de um jeito. 

• Falta de instrução sobre leitura de materiais e roteiros de procedimentos. 

• Falta de instruções sobre procedimentos corretos de como realizar o 

trabalho. 

• Medo de atrapalhar os colegas e inibição para perguntar. 

• Não conseguia ajuda de um colega nos dias de muito movimento. 

• Não ter tempo para perguntar. 

• Marcação de horas extras. 

• Não ter alguém próximo para me ensinar às tarefas. 

A partir da análise dos achados em campo, observa-se que a principal forma 

de aprendizagem na agência Alfa ocorre através do treinamento no local de 

trabalho, que acontece com o auxílio dos colegas e as experiências do dia a dia. 

Para Bohlander, Snell e Sherman (2003), o treinamento no local de trabalho é visto 

por alguns como o meio mais efetivo de, potencialmente, facilitar o aprendizado no 

local de trabalho. Desta forma, este tipo de treinamento permite que o colaborador 

aprenda através da experiência prática, o que pode facilitar o processo de 

aprendizagem. Porém, de acordo com os relatos dos entrevistados, podemos 

perceber que este tipo de capacitação também gerou dificuldades no processo de 

aprendizagem dos funcionários. Segundo Bohlander, Snell e Sherman (2003) o 

treinamento no local de trabalho frequentemente é um dos métodos com 

implementação mais inadequada, o que pode trazer dificuldades para os novos 



74 
 

funcionários. De acordo com os autores, para superar os problemas causados os 

especialistas em treinamento sugerem o seguinte: 

a) desenvolver metas realistas e/ou medidas para cada área do treinamento 

no local de trabalho; 

b) planejar um esquema de treinamento específico para cada trainee, 

incluindo estabelecer períodos para avaliação e feedback; 

c) ajudar os gerentes a estabelecer uma atmosfera não ameaçadora, que seja 

propícia à aprendizagem; 

d) concluir avaliações periódicas, após o término do treinamento, para impedir 

regressões. 

Assim, pode-se concluir que apesar de a forma mais comum de 

aprendizagem na agência Alfa ocorrer através do treinamento no local de trabalho, 

este tipo de capacitação não é bem estruturado e organizado de forma a facilitar o 

aprendizado dos novos funcionários. As dificuldades no processo de aprendizagem 

que foram relatadas pelos entrevistados como a falta de tempo, a falta de colegas 

para auxiliar, a marcação de horas extras, o desencontro de informações, a falta de 

instrução sobre leitura de materiais, a falta de instruções sobre procedimentos 

corretos de como realizar o trabalho, entre outros, poderiam ser reduzidas com uma 

programação bem elaborada de treinamento, conforme sugerem os autores.  

O gerente administrativo relatou que em sua opinião o treinamento no local de 

trabalho que ocorre atualmente na agência Alfa é de curta duração, e que ele 

deveria ser mais longo, uma vez que o processo de adaptação requer mais tempo. 

Porém, de acordo com o gerente, este tempo maior de treinamento em serviço 

geralmente não acontece na agência devido à necessidade imediata que o novo 

colaborador assuma um determinado setor. O tempo médio de treinamento no local 

de trabalho dos funcionários da agência Alfa é de duas semanas, mas em alguns 

casos este tempo foi menor, chegando a ser de um dia. 

Na agência Beta, de forma muito similar à agência Alfa, todos os funcionários 

declararam terem aprendido com o auxílio dos colegas, passando por um estágio de 

uma ou duas semanas no setor antes de começarem efetivamente a realização das 

atividades. Dois dos funcionários entrevistados começaram a trabalhar no setor da 

abertura de contas, e um começou no balcão de serviços diversos. No caso da 

abertura de contas, um dos fatores que facilitou o processo de aprendizagem na 

opinião dos funcionários foi o fato de serem dois profissionais que realizam este 
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serviço, e as mesas de trabalho são dispostas uma ao lado da outra, facilitando 

assim o acesso ao colega para o esclarecimento de dúvidas. No caso da agência 

Alfa é apenas uma pessoa, então muitas vezes os funcionários relataram não terem 

conseguido a ajuda de um colega.  

Todos os colaboradores responderam que aprenderam com o auxílio dos 

colegas, sendo que apenas um respondeu que além das ajudas dos colegas, 

aprendeu com os cursos virtuais, e com um curso específico de abertura de contas 

que recebeu logo que foi contratado. Quanto aos fatores que contribuíram para o 

aprendizado, a principal resposta foi o auxílio dos colegas. Em um dos casos, o 

entrevistado citou que o ambiente tranquilo da agência também contribuiu muito, 

pois ele começou a trabalhar em um mês de baixo movimento. O conhecimento 

adquirido em um curso superior também foi um fator citado por outro entrevistado. 

Quanto aos fatores que dificultaram o aprendizado surgiram duas respostas 

diferentes às encontradas na agência Alfa. Para dois colaboradores, foi o fato de 

terem trabalhado em ambientes muito diferentes ao ambiente bancário, e desta 

maneira não estavam acostumados com alguns padrões, como vestimenta e até 

mesmo lidar com o público externo. O outro colaborador relatou que ele mesmo 

pode ter dificultado o seu processo de aprendizado, pois muitas vezes não anotava 

os procedimentos que os colegas passavam.  

Da mesma forma que a agência Alfa, na agência Beta os funcionários novos 

também costumam ter uma experiência no pré-atendimento, pelo menos duas vezes 

na semana, quando os estagiários contratados para este serviço estão no curso. 

Esta experiência foi apontada como muito produtiva e importante pela colaboradora 

C1: 

 

Eu gostei muito de ficar neste setor porque é onde tu tens mais contato com 
o cliente, e tu aprendes um pouco de todas as áreas, porque tu tens que 
saber pra onde tu vais direcionar cada cliente. No inicio era meio 
complicado porque daí eu tinha que perguntar, porque eu não sabia qual 
setor fazia tal coisa, mas é bem legal, acho que é uma das áreas que mais 
me ajudou a crescer e a aprender. Eu tive orientação de como fazer o 
trabalho no pré com um colega que me ajudou, me deu dicas, e me 
observou durante o primeiro dia. Daí se eu tinha alguma dúvida eu 
perguntava pra ele. (C1) 

 

Os funcionários relataram que não tinham muitos conhecimentos do setor, e 

muitas vezes tiveram que recorrer aos colegas, ou ao gerente. Os entrevistados 

relataram que antes de trabalharem no pré-atendimento a gerente comercial da 
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agência forneceu algumas orientações de como fazer o trabalho, o que ajudou na 

opinião dos funcionários. Esta orientação permaneceu tanto por parte da gerência, 

quanto por parte dos colegas, durante a realização do serviço no pré-atendimento. 

Na agência Alfa, a orientação quanto ao pré-atendimento por parte da gerência 

ocorreu principalmente durante o trabalho, a não antes, como aconteceu na Beta.  

 

 

4.1.3 Terceira Categoria de Análise: Dificuldades 

 

 

Como se pode identificar embora na categoria de análise apresentada 

anteriormente o foco tenha sido o processo de aprendizagem, já emergiram uma 

série de conteúdos que evidenciaram as dificuldades e facilidades enfrentadas pelos 

entrevistados no que se refere ao seu processo de aprendizagem propriamente dito. 

Nesta categoria serão aprofundadas as questões relacionadas às dificuldades que 

de uma forma em geral os pesquisados tenham enfrentado quando iniciaram sua 

atuação na agência em que assumiram a sua principal função.  

Constatou-se através dos relatos da maioria dos entrevistados, que as 

dificuldades por quais eles passaram relacionam-se com o processo de 

aprendizagem, ou seja, elas estão relacionadas com as dificuldades que os 

colaboradores tiveram para aprender. A dificuldade de não saber como realizar o 

trabalho foi muito citada pelos entrevistados, e isto pode ter acontecido devido ao 

pouco tempo de treinamento/estágio que os funcionários tiveram antes de 

efetivamente assumirem um setor, conforme descrito na categoria de análise 

anterior.  Neste sentido, a funcionária F1 falou das suas dificuldades da seguinte 

forma: “[...] em relação ao atendimento ao cliente, atendimento ao público pra mim 

sempre foi tranquilo, sempre gostei desta parte, a dificuldade mesmo foi não saber 

como fazer”. (F1) Da mesma maneira, o funcionário F2 respondeu que a sua 

principal dificuldade era de não saber fazer as coisas, e não querer atrapalhar os 

colegas para perguntar. Ainda relacionando-se com os fatores que dificultaram a 

aprendizagem, o funcionário F3 acrescentou que passou por dificuldades quando 

muitas vezes não encontrou colegas que lhe auxiliassem nas suas dúvidas: 

 

Em todos os setores que eu passei eu tive dificuldades no início. Tirando a 
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dificuldade normal, que é a dificuldade de não saber o que e como tu tem 
que fazer as coisas, porque são muitas informações, depois que agente 
aprende e parece “super simples”, mas inicialmente é muita informação, 
muita gente te perguntando muita coisa diferente. E a principal dificuldade 
que eu tive foi achar gente pra responder determinadas perguntas 
imediatamente. Às vezes eu até conseguia, mas eu tinha que esperar, ou eu 
tinha que perguntar mais de uma vez, porque às vezes os colegas estavam 
atendendo, ou fazendo outras coisas, e agente não quer atrapalhar ou 
interromper. (F3) 

 

Ao tratar de dificuldades operacionais, o funcionário F4, por ter se inserido em 

um contexto um pouco distinto dos outros colegas - pois começou a trabalhar no 

setor de renegociação de dívidas - relatou dificuldades específicas e operacionais 

sobre o seu trabalho, conforme o depoimento abaixo: 

 

A área que eu fiquei requer muitos conhecimentos específicos de contratos, 
termos técnicos jurídicos, elaboração de contratos, ajuizamento, alçada de 
descontos, essas coisas. Então era muita informação, e como eu falei, eu 
não tive muito tempo com uma pessoa do meu lado pra me explicar as 
coisas. Então eu tinha que buscar, perguntar muito, as vezes eu atrasava 
algum serviço porque eu não sabia como fazer direito. No início eu até 
achava que nunca ia conseguir aprender, que não ia dar certo, e até que eu 
teria que sair do banco. No início eu estava bem apavorado, então acho que 
essa foi a minha maior dificuldade. (F4) 

 

As dificuldades no trabalho encontradas pelo funcionário F4 podem ter 

prejudicado o seu processo de integração, visto que o mesmo relatou ter ficado 

apavorado, pensando inclusive que não conseguiria assumir as funções a ele 

designadas.   Já a funcionária F5 relatou ter passado por dificuldades no manuseio 

do sistema da organização, e também em assuntos operacionais e básicos 

referentes às funções exercidas: 

 

Bom, eu tive várias dificuldades, eu me achava lenta no início porque eu 
tinha medo de fazer alguma coisa errada, principalmente no sistema, eu 
tinha dificuldades com o sistema. Eu tinha muitas dúvidas no início, porque 
agente já começa a trabalhar atendendo o cliente, e cada dia surgem coisas 
novas, e são muitas coisas. Bem no início até que ficou uma colega do meu 
lado no balcão pra me ajudar, mas depois ela foi pra outro setor e eu fiquei 
sozinha. Então sempre eu tinha que ir perguntar pra alguém algumas 
coisas, e às vezes não tinha um colega disponível pra me ajudar, daí tu tens 
que esperar o colega terminar o atendimento, mas enquanto isso o cliente 
que tu está atendendo esta esperando com cara feia, e a fila do balcão, por 
exemplo, só aumentava. Eu tive muita dificuldade com as informações que 
os clientes pediam que geralmente eu não sabia responder, e não da muito 
tempo de procurar, então tinha que perguntar mesmo. E hoje eu vejo que 
eram informações simples, não tão específicas, que eu poderia ter 
procurado em algum lugar antes de ter que pedir ajuda. (F5) 
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Além das dúvidas referentes ao trabalho, e a dificuldade de não encontrar 

alguém para ajudar em certos dias, a colaboradora relatou que a fila de clientes que 

se formava à espera de um atendimento lhe deixava angustiada, visto que ela se 

achava lenta e insegura para realizar os procedimentos, e muitas vezes tinha que 

deixar o local para buscar ajuda. Além disso, a funcionária relatou que teve 

dificuldades com as informações básicas solicitadas pelos clientes no local, as quais 

poderiam ter sido encontradas caso ela soubesse onde procurar, ou tivesse sido 

orientada com treinamentos antes de assumir o setor. Conforme demonstra o relato, 

a colaboradora ficou um período de tempo aprendendo com uma colega, a qual 

deixou o setor para exercer outra função na agência, mas cada dia surgia alguma 

dúvida ou situação nova a ser resolvida. No seu depoimento, a entrevistada F5 

também relatou não ter as informações básicas para auxiliar aos clientes no pré-

atendimento: 

 

Às vezes eu não sabia responder, ai eu pedia para o cliente aguardar que 
eu estaria verificando esta informação. Daí eu tinha que correr e perguntar 
pra um colega que pudesse me ajudar, porque no pré-atendimento, por 
exemplo, eu não sabia nada de banco quando eu comecei, então tudo que 
me perguntavam eu tinha que ir perguntar para um outro colega. Eu até me 
sentia mal, porque eu ficava pensando “o que o cliente vai pensar, que sou 
funcionária e não sei responder tal pergunta”. (F5) 

 

Em relação às informações básicas, a colaboradora F6 também respondeu 

que teve dificuldades: “a minha principal dificuldade foi não ter tido colegas que 

pudessem me ensinar as coisas básicas, porque como falei antes, não dava tempo, 

e coisas que hoje pra mim são básicas e fáceis, no início eu não sabia, e eu sofria 

com isso.” Desta forma, a entrevistada acrescenta que devido ao fato de aprender 

no serviço, em atendimento ao cliente, muitas vezes não dava tempo de conhecer, 

assimilar as informações, mesmo aquelas que eram mais básicas. Os entrevistados 

foram questionados quanto às informações que eles consideram mais básicas e de 

fundamental importância para que um funcionário recém-contratado tenha 

conhecimento. Estas informações serão observadas na quinta categoria de análise 

deste trabalho. 

Ainda no que se referem às dificuldades pelas quais os funcionários 

passaram, os colaboradores foram questionados quanto à realização de 

atendimento ao cliente nos seus primeiros dias de trabalho. Neste sentido, todos os 

funcionários responderam que logo nos primeiros dias de trabalho realizaram algum 
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tipo de atendimento aos clientes sem a orientação e supervisão de um colega mais 

experiente, principalmente nos setores do pré-atendimento e balcão de serviços 

diversos. Quando questionados sobre esta experiência, os colaboradores 

responderam que nos casos em que não sabiam dar a resposta ao cliente, eles 

pediam que o mesmo esperasse, e iam buscar a resposta, ou encaminhavam o 

cliente para algum colega que pudesse resolver.  

 

[...] Quando os clientes me perguntavam alguma coisa que eu não sabia 
responder, ou eu passava pra gerência, ou pra parte do setor comercial. 
Quando era eu que tinha que dar a informação para o cliente, que não tinha 
condição nenhuma de eu saber aquilo no momento, ai eu pedia que a 
pessoa me acompanhasse até o local onde eu fui perguntar. Um exemplo, 
“ai eu preciso saber os documentos necessários pra abrir conta”, isso 
inicialmente eu não sabia, ai eu ia com o cliente até o setor de abertura de 
contas e perguntava, ai no mesmo momento que eu tava recebendo a 
informação o cliente também estava. (F3) 

 

O relato do funcionário F3 exemplifica um atendimento realizado em que ele 

não sabia fornecer a informação para o cliente. Este depoimento pode exemplificar 

às vezes em que os funcionários citaram que aprenderam com as experiências do 

dia a dia, e com os próprios clientes.  Neste exemplo, o funcionário relata que não 

tinha a informação da documentação necessária para a abertura de uma conta 

corrente, uma informação básica e muito solicitada pelos clientes de uma agência 

bancária ao pré-atendente. Semelhante aos outros entrevistados, a funcionária F1 

respondeu que na maioria das vezes ela buscava a informação com os colegas, ou 

prometia responder para o cliente em outro momento: 

 

[...] ai eu voltava pra dentro da agencia, pedia para o cliente aguardar, dizia 
que eu ia confirmar a informação. Ai eu me retirava, conversava com 
alguém que eu imaginava que soubesse, que poderia responder aquela 
pergunta, tirava a minha dúvida e voltava e respondia para o cliente. Eu 
tinha muito medo de passar alguma informação errada, esse é meu maior 
medo, é falar alguma coisa errada para o cliente. Tinha vezes em que eu 
não conseguia falar com um colega na hora, porque ele tava ocupado, ou 
atendendo, dai tu tem que se virar com o cliente, às vezes tu acaba tendo 
que postergar o atendimento – “ah me liga amanhã pra saber, porque eu 
não tenho a resposta agora” - tem que ir “empurrando com a barriga né”, e 
às vezes quando tu acha que é, mas não tem certeza, tu acabas passando 
a informação mesmo assim. (F1) 

 

A colaboradora F1 relatou ter passado por situações de medo ao atender o 

cliente, pois temia passar alguma informação incorreta. Quanto à insegurança e 

dúvidas nas informações passadas aos clientes, a funcionária F6 também 
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acrescenta que em algumas vezes não tinha certeza da informação que estava 

transmitindo, e que teve dificuldades também nas informações dos produtos do 

banco: 

Além de atender aos clientes sem saber exatamente a informação que 
estava sendo passada, no setor de abertura de contas agente tinha metas 
de produtos que muitas vezes agente nem sabia a finalidade. Várias vezes 
eu não sabia responder a pergunta do cliente, e ficava com cara de palhaça 
e passando a impressão que eu era mal treinada. Isso me deixava muito 
mal, porque eu achava que as pessoas iam pensar que eu não tinha 
competência pra estar ali, porque eu não sabia de coisas que pareciam ser 
simples. Daí eu tinha que buscar a informação com um colega, tinha que 
pedir que o cliente me aguardasse, e ia perguntar pra alguém. (F6) 

 

De maneira semelhante, a colaboradora F9 relatou ter sentido insegurança no 

atendimento aos clientes nos seus primeiros dias de trabalho: “foi terrível, a 

insegurança e o medo de ter que tentar resolver os problemas sem ter o mínimo de 

conhecimento do assunto, muitas vezes eu tive vontade de sair correndo e nunca 

mais voltar.” (F9) Os outros funcionários relataram que sempre que tiveram 

dificuldades no atendimento aos clientes eles solicitavam auxílio para algum colega, 

e não passaram por situações de dificuldades ou constrangimentos. A colaboradora 

F7 relatou não lembrar ter passado por dificuldades nos seus primeiros dias de 

trabalho. 

Para melhor entendimento e síntese dos resultados, abaixo foram resumidos 

em forma de itens as principais dificuldades por quais passaram os funcionários nos 

seus primeiros dias de trabalho: 

 

• Dificuldade de não saber como fazer; 

• Dificuldade de não querer atrapalhar os colegas para perguntar; 

• Dificuldade de não encontrar colegas para ajudar; 

• Dificuldade operacional para realização do serviço; 

• Dificuldade com o sistema; 

• Dificuldade com as informações básicas, o que causou medo e insegurança. 

 

Na agência Beta, de maneira em geral, a principal dificuldade relatada pelos 

funcionários foi em relação ao sistema, e ao excesso de documentos e papéis que o 

trabalho bancário exige. Estas dificuldades foram relatadas pelos dois colaboradores 

que iniciaram na abertura de contas.  
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Tive dificuldades com o sistema, isso me dificultou muito. Eu achava que o 
sistema era uma tela preta com um monte de letras soltas. Também tinha 
muito papel, aqueles papéis todos iguais, muita documentação, e até eu 
entender pra que servia aquela papelada toda, o que era cada coisa, foi 
bem difícil. (C1) 
 
São muitas folhas, para qualquer coisa que tu for fazer para o cliente tu 
precisa de uma série de documentações para o cliente assinar, 
principalmente na abertura de contas, porque quando ele (o cliente) contrata 
o serviço tem que ter toda a ciência do que está comprando, e assinar tudo. 
(C3) 

 

O colaborador que iniciou no balcão de serviços diversos relatou apenas que 

este é um setor muito amplo, e que todo dia surge um problema novo a resolver: 

“por mais que tu aprendas, tu nunca aprendes tudo, porque no balcão às vezes tem 

casos inexplicáveis, que ninguém sabe”. (C2) Este colaborador também relatou ser 

um setor de muita importância e responsabilidade, o que lhe deixou inseguro nos 

primeiros dias de trabalho.   

Todos os funcionários relataram terem realizado algum atendimento ao cliente 

sem a orientação ou acompanhamento de um colega mais experiente, pois nos dias 

de muito movimento eles ajudavam no atendimento da agência. Para os 

colaboradores esta experiência foi tranquila, e quando as dúvidas surgiam a 

principal forma de resolvê-las era com o auxílio de um colega. 

 

   

4.1.4 Quarta Categoria de Análise: Materiais de apo io e os Treinamentos 

Autoinstrucionais 

 

 

Esta categoria de análise buscou identificar se os materiais autoinstrucionais 

de capacitação disponíveis pela organização, principalmente aqueles que estão 

previstos no programa de capacitação para novos funcionários, estão contribuindo 

para a aprendizagem dos colaboradores recém-contratados. Desta forma, também 

se procurou investigar se os colaboradores receberam orientações quanto à 

disposição e importância destes recursos.  

Conforme visto anteriormente, o banco Rio Grande dispõe de recursos de 

treinamento autoinstrucionais como cartilhas, aulas de videotreinamento, e cursos 

virtuais, que tratam dos mais variados assuntos. Porém, nesta categoria de análise 
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buscou-se analisar principalmente os recursos com assuntos previstos no programa 

de capacitação para novos funcionários da organização (PCNF).  O PCNF elaborado 

pelo banco utiliza principalmente os recursos autoinstrucionais para a capacitação e 

integração dos novos funcionários, pois estes materiais são fontes tanto de 

capacitação de habilidades – através de cursos e de videotreinamentos como 

abertura de contas, pré-atendimento e controles internos – assim como fontes de 

informações, como valores, normas e comportamentos compatíveis com a 

organização. Estes fatores são vistos por Bohlander, Snell e Sherman (2003) e 

Chiavenato (1995) como fundamentais para estarem presentes em um treinamento 

de orientação para novos funcionários. No ambiente virtual, estão disponíveis os 

pós-testes que devem ser realizados após a leitura das cartilhas e a realização das 

aulas de videotreinamento obrigatórias para os novos funcionários. A conclusão do 

PCNF disponível no ambiente virtual só é possível após a realização de todos os 

pós-testes, pois eles servem de pré-requisito para conclusão do programa.  

Para Abbad e Vargas (2006, P. 139), a cartilha de treinamento pode transmitir 

aprendizagem por meio da instrução, e ela pode ser definida como “[...] uma forma 

mais simples de estruturação de eventos de aprendizagem que envolve a definição 

de objetivos e a aplicação de procedimentos instrucionais”. Para os autores, a 

instrução é utilizada para a transmissão de conhecimentos, habilidades e atitudes 

simples por meio de eventos de curta duração, e ocorre com materiais como 

cartilhas, roteiros de procedimentos, manuais, entre outros. Além disso, estes 

materiais muitas vezes podem ser autoinstrucionais.  

O banco Rio Grande possui diversas cartilhas autoexplicativas, que tratam 

dos mais diversos assuntos. Para os novos funcionários, são disponibilizadas 

cartilhas que tratam principalmente de assuntos como segurança corporativa, 

controles e regulamento interno, prevenção à lavagem de dinheiro, qualidade no 

atendimento, código de ética, informações sobre o plano de saúde, e algumas 

informações sobre os canais de conveniência do banco. Estes materiais são 

entregues pela instituição no dia da contratação, e têm o objetivo de orientar e 

integrar o novo funcionário às políticas da organização, conforme prevê o PCNF.  

Para Chiavenato (1995), o treinamento de integração visa à adaptação e a 

ambientação do novo empregado à empresa, e assuntos como normas e 

regulamentos internos, benefícios dos empregados e noções sobre a proteção e 

segurança do trabalho devem estar presentes nesta orientação inicial, além de 
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outros temas. Neste sentido, o Rio Grande introduziu a leitura de cartilhas 

autoinstrucionais como uma etapa do seu programa de orientação, para abordar os 

assuntos essências, e simples, que não requerem uma prática presencial de 

treinamento. Sobre a entrega e orientação das cartilhas, os colaboradores 

responderam que receberam as cartilhas no dia da sua admissão, porém, na maioria 

dos casos não houve logo da contratação a orientação quanto à importância e 

obrigatoriedade da leitura destas cartilhas.  

Quanto aos videotreinamentos, a maior parte dos colaboradores declarou não 

ter tomado conhecimento da existência destes recursos nos primeiros dias de 

trabalho, tomando conhecimento apenas depois de algum tempo na agência. As 

videoaulas estão disponíveis na intranet corporativa, podendo ser acessados 

somente no ambiente de trabalho. Segundo Bohlander, Snell e Sherman (2003), os 

métodos audiovisuais podem ser utilizados para a capacitação de funcionários com 

cargos não gerenciais, e podem ser úteis para a instrução individualizada, quando os 

funcionários têm níveis diferentes de conhecimentos e capacidades. A instituição 

possui uma gama de videotreinamentos, mas no programa de capacitação destinado 

aos novos funcionários estão presentes os treinamentos em videoaulas, como o de 

atendimento telefônico.  

O depoimento da colaboradora F1 exemplifica o que ocorreu logo da sua 

admissão, com relação à orientação sobre os materiais autoinstrucionais.  

 

No meu primeiro dia eu assinei vários papéis da admissão, e neste mesmo 
dia eu recebi várias cartilhas, e tive que assinar o comprovante de 
recebimento de cada uma. Mas eu não sabia pra que servia, não sabia se 
tinha que ler ou não, não sabia que tinham videoaulas, não sabia nada e 
ninguém me falou nada. Ai eu fui sabendo com os colegas, porque eu soube 
que teria que fazer os cursos virtuais, e tinha o pós-teste destas cartilhas e 
vídeos, só que eu não sabia nem como acessar. (F1) 

 

Além de não ter recebido uma explicação quanto às cartilhas, a colaboradora 

também declarou não ter recebido orientações quanto aos videotreinamentos. De 

acordo com o programa de capacitação da organização, deve ser disponibilizado um 

tempo durante o expediente de trabalho na agência para a leitura e visualização 

destes materiais. Desta forma, também se procurou investigar se os funcionários 

estavam concluindo corretamente esta etapa do programa.  Neste sentido, a 

funcionária F5 respondeu ao questionamento da seguinte maneira: 
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Quando eu entrei eu assinei um monte de papel da minha admissão, e 
neste dia eu recebi vários livrinhos, que depois fiquei sabendo que se 
chamam cartilhas. Mas o gerente só me entregou, e eu assinei o 
recebimento. Ele não me disse que eu teria que ler, que elas são 
importantes, e que eu poderia tirar dúvidas se eu tivesse, mas eu li todas 
elas em casa. As videoaulas eu só fui saber que existiam depois que eu 
acessei o ambiente virtual, porque no curso virtual tem os pós-testes das 
videoaulas. (F5) 

 

Quanto à leitura das cartilhas e as aulas de videotreinamento no expediente 

de trabalho, muitos colaboradores declaram terem levado as cartilhas recebidas para 

casa, pois no dia a dia de trabalho não sobrava tempo para leitura. As videoaulas 

foram assistidas apenas por alguns colaboradores durante o expediente de trabalho, 

outros entrevistados relataram não terem assistido por falta de tempo, ou por não 

conhecimento deste recurso.  A colaboradora F6 também relatou ter recebido as 

cartilhas no dia da contratação, mas que não foi orientada quanto às aulas de 

videotreinamento e à importância da leitura e visualização destes materiais: 

 

[...] daí o outro gerente me deu os papéis da admissão pra assinar, e neste 
dia ele me entregou vários livros com todas as regras e condutas da 
instituição. Mas ele não me orientou a ler aquilo, ele não disse que eu teria 
que ler, ou seria bom que eu lesse, e também não me falou nada dos vídeos 
e dos materiais de apoio da intranet. (F6) 

 

De forma semelhante aos outros funcionários, o colaborador F8 respondeu à 

pergunta da seguinte forma: 

 

[...] no primeiro dia já me entregaram umas cartilhas, que prontamente eu já 
li, e me deram um documento que dizia tudo que eu ia fazer nos próximos 
dias, que era tanto o rodízio em cada setor, e a leitura destas cartilhas. Mas 
o gerente não chegou a me falar que eu tinha que ler, e em que período do 
dia eu deveria ler aquele material, ele só me entregou este papel. Mas 
quanto as cartilhas, videotreinamentos, e roteiros de procedimentos eu não 
fui orientado, isso eu fui descobrindo ao longo do tempo, com os colegas. 
(F8) 

 

Desta forma, todos os funcionários responderam terem recebido as cartilhas 

no seu primeiro dia de trabalho, mas nem todos declararam terem sido orientados 

quanto à obrigatoriedade e importância da leitura deste material. Quanto aos 

videotreinamentos, todos os funcionários comentaram que ficaram sabendo da 

existência deste recurso apenas algum tempo depois da contratação, quando foram 

orientados a concluir o pós-teste do programa de capacitação para novos 

funcionários, que tem como pré-requisito a conclusão dos pós-testes de algumas 
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videoaulas. Porém, nem todos os participantes relataram terem realizado estas 

videoaulas. 

Conforme citado anteriormente, além das cartilhas e das videoaulas, o banco 

Rio Grande também possui como etapa do seu programa de capacitação destinado 

aos novos funcionários à realização de alguns cursos virtuais. Desta forma, a 

organização investe nas mídias de treinamento à distância como forma de 

desenvolver e capacitar os colaboradores, e proporcionar uma oportunidade 

igualitária de aprendizagem e capacitação em qualquer localidade, pois além de 

poder acessar os cursos no ambiente de serviço, estes treinamentos podem ser 

realizados em casa.  

Segundo Verespej27 (2001 apud ABBAD; VARGAS, 2006), as rápidas 

mudanças da economia, que hoje está direcionada para a informação, estão fazendo 

com que um número cada vez maior de organizações adote o treinamento virtual 

como forma de treinar os seus empregados. Para o autor, o treinamento de novos 

empregados é uma das áreas que estão emergindo como os tipos que melhor se 

ajustam à essa modalidade de treinamento.  

Nesta etapa, percebeu-se que em alguns casos os colaboradores foram 

orientados quanto aos treinamentos virtuais obrigatórios, pois eles receberam no dia 

da sua contratação um documento elaborado pelo departamento de treinamento 

onde constam todos os cursos que deveriam ser feitos em determinado período de 

tempo. Porém, em outros casos, os funcionários relataram que não foram orientados 

pela gerência a respeito dos cursos virtuais logo da contratação. A funcionária F7 

respondeu da seguinte forma: “eu me lembro de ter sido orientada quanto aos 

treinamentos virtuais, que eu tinha que fazer um número x de cursos em 

determinado tempo, e eu fiz”. O colaborador F4 também respondeu que foi orientado 

quanto aos cursos virtuais: “No primeiro dia, eu já recebi várias cartilhas, recebi a 

minha senha do curso virtual, daí me deram uma relação de todos os treinamentos 

que eu deveria fazer num certo período, com todos os cursos que tinham que ser 

feitos”.  O colaborador F3 relatou que foi informado da existência dos treinamentos, 

mas que não foi comunicado da obrigatoriedade e do prazo estipulado para o 

término destes cursos: 

 
                                                 
27VERESPEJ, M.A. E-learning is changing how manufacturers transfer knowledge to employees and 
customers.  Indrustry Week, 1 . Disponível em WWW.findarticles.com. Acesso em 02 jun. 2001. 



86 
 

Eu fui informado que existem os cursos virtuais, e que é bom que eles 
sejam feitos. Mas ninguém nunca me disse, por exemplo, que existem 
cursos que são obrigatórios, e que eu não sabia. Eu fiquei sabendo dois 
dias antes do meu prazo de concluir os cursos acabar. Ai eu fiz correndo, 
mas daí também um tempo depois eu fiquei sabendo que tinha um pós-teste 
de todo o módulo, daí eu recebi a informação e fiz correndo também. Mas 
ninguém nunca chegou e disse “tu tem que fazer estes cursos porque eles 
são necessários pro teu desenvolvimento aqui na agência”. Eu acho que 
estes cursos obrigatórios para os novos funcionários são realmente 
importantes, então eu acho que o funcionário não deve fazer só porque são 
obrigatórios, mas sim pra aprender o conteúdo deles. E estes treinamentos 
explicam bastante coisa que agente usa ali na rotina da agência, um 
exemplo é entender o porquê a senha que contabiliza o tempo de espera do 
cliente na fila é importante e deve ser entregue, eu não entendia a utilidade 
daquela senha, só me orientavam que eu tinha que entregar, mas eu acho 
importante o funcionário entender o que ele está fazendo. Então seria 
interessante se alguém tivesse me dito, faça todos estes cursos aqui, isso é 
importante pra ti, e obrigatório por parte do banco, tu tens que fazer até o 
dia tal, e depois tu vai ter que fazer um teste, isso ai ia evitar um monte de 
problemas. Mas isso não me foi passado. (F3) 

 

A funcionária F5 relatou não ter sido informada por parte da gerência sobre os 

treinamentos virtuais, e que realizou os cursos por iniciativa própria, para buscar 

conhecimentos: 

 

Eu não fui orientada pelo meu superior sobre os cursos virtuais, na verdade 
eu já sabia que eles existiam porque eu já conhecia um colega que 
trabalhava no banco e ele sempre me falava que tinha que fazer, daí um dia 
eu liguei por departamento do RH e pedi a minha senha e eles me deram. 
Daí eu comecei a fazer, e dei sorte porque procurei os destinados aos 
novos funcionários e fiz todos. Depois eu fiquei sabendo que eles eram 
obrigatórios em um curso presencial que eu participei, mas ninguém tinha 
me falado isso. (F5) 

 

Da mesma forma que a funcionária F5, a colaboradora F10 também relatou 

não ter sido orientada quanto aos cursos virtuais: “Não fui orientada por nenhum 

superior imediato, fui orientada por um colega de outra agência”. Em relação aos 

cursos virtuais disponibilizados, os funcionários também relataram que não tiveram 

tempo suficiente para a realização dos cursos durante o expediente de trabalho na 

agência. Além disso, alguns disseram que pelo fato de não terem sido comunicados 

quanto ao tempo estipulado para a conclusão dos cursos obrigatórios, muitos 

tiveram que realizar com pressa, pra cumprir o prazo determinado pelo 

departamento de treinamento, e esta situação fez com que o conteúdo não fosse 

totalmente aproveitado pelos colaboradores. O depoimento do funcionário F4 

exemplifica esta situação: 
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No primeiro dia, eu já recebi várias cartilhas, e recebi a minha senha pra 
acesso, daí me deram uma relação de todos os treinamentos que eu 
deveria fazer num certo período, com todos os cursos que tinham que ser 
feitos, mas eu não consegui fazer dentro deste período de 40 dias, porque 
teria que ser feito no horário de trabalho, mas eu não tive como fazer 
porque eu tava aprendendo as minhas atividades, e não dava tempo, então 
acabou ficando pra trás. Daí eu fui cobrado pelo departamento de RH, 
porque estava atrasado e tinha que ser feito, daí eu fiz todos no mesmo dia, 
passando as telas bem rápido pra concluir os cursos. Só que daí eu acabei 
não aproveitando e realmente lendo as telas, porque teve que ser muito 
rápido. (F4) 

 

Da mesma forma que o funcionário F4, a funcionária F1 relatou ter passado 

pelo mesmo problema: 

 

Quanto ao treinamento virtual eu recebi um passo a passo num papel, e 
nesse roteiro explicava como acessar. Depois de um tempo eu ouvi falar, 
nos meus primeiros dias de banco, que eu teria que completar o PCNF que 
é feito no ambiente virtual em um mês, só que claro não teve como porque 
durante o trabalho era muito complicado conseguir tempo pra fazer, então 
eu acabava fazendo um pouquinho e largando. Depois quando eu tava 
completando três meses e meio, mais ou menos, uma moça do 
departamento de treinamento me ligou e disse que eu tinha que terminar 
naquele dia o PCNF, daí nesse dia eu nem trabalhei, eu fui para o 
computador e fiquei terminando esse PCNF, naquele dia eu consegui 
completar, e depois que eu completei eu fui fazendo alguns cursos, mas 
sem essa pressão de ter que acabar, porque o PCNF é obrigatório, e os 
outros são mais pra aprimoramento mesmo. (F1) 

 

O funcionário F8 também relatou não ter sido informado quanto ao prazo para 

a conclusão dos treinamentos virtuais obrigatórios logo na sua contratação, mas o 

entrevistado respondeu que foi informado pela gerência a tempo de concluir todos os 

cursos: “depois de um tempo veio um relatório do RH dizendo que eu ainda não 

tinha feito os cursos virtuais obrigatórios, daí o gerente veio dizer que eu tinha que 

fazer, mas daí a partir daí eu fui fazendo, e consegui fazer tudo” (F8). 

Além das formas de treinamento autoinstrucionais adotadas pelo programa de 

capacitação destinado aos funcionários recém-contratados, esta etapa da pesquisa 

também buscou identificar se os colaboradores foram orientados quanto à existência 

e às formas de acesso dos materiais de apoio, como roteiros de procedimentos, 

normativos e circulares vigentes. A instituição possui diversos materiais e canais de 

acesso para “tira dúvidas” disponíveis em seu sistema, por meio da intranet 

corporativa. Para Abbad e Vargas (2006, p. 139), a informação é uma forma de 

indução de aprendizagem, e ela pode ser definida como “módulos ou unidades 

organizados de conteúdo, disponibilizados em diferentes meios, com ênfase nas 
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novas tecnologias da informação e da comunicação”. Assim, ainda para os autores, 

a informação pode ser dada por meio de portais corporativos, como é o caso do Rio 

Grande, além de links de bibliotecas virtuais, boletins, folhetos e similares.  

O Rio Grande também disponibiliza uma fonte de informação diária com as 

principais notícias da organização, chamado “Sempre em Dia”. Este meio de 

informação é disponibilizado tanto na intranet, abrindo automaticamente quando o 

colaborador acessa o canal, assim como impresso por meio de folheto. Neste 

sentido, ao serem questionados a respeito das informações diárias, todos os 

colaboradores responderam que a gerência imprime as circulares atualizadas que 

dizem respeito ao seu setor, e passam a informação de forma impressa para todos 

os funcionários. Quando o chamado “Sempre em Dia” se refere a algum assunto 

específico de cada setor, o gerente também entrega para o encarregado do setor a 

via impressa, e solicita o visto de leitura. 

Quanto à orientação sobre os materiais de consulta, como roteiros de 

procedimentos e normativos, todos os colaboradores responderam que não foram 

orientados logo da sua contratação a respeito destes materiais. Os entrevistados 

responderam que ficaram sabendo da existência dos recursos para consulta após 

algum tempo da contratação, com o auxílio dos colegas e o manuseio no sistema. 

Os colaboradores também foram questionados quanto a sua opinião referente 

aos recursos autoinstrucionais disponibilizados pela organização, de forma a 

identificar se eles contribuíram para o seu aprendizado. Os funcionários F1 e F2 

responderam que estes recursos podem contribuir para o aprendizado, mas que os 

novos colaboradores precisam ser mais bem orientados quanto à existência destes 

materiais e também disporem de mais tempo para a realização dos cursos virtuais, 

videoaulas e leitura de materiais autoexplicativos no expediente de trabalho. O 

funcionário F3 respondeu a questão com o seguinte depoimento: 

 

Tanto os roteiros de procedimentos quanto os treinamentos virtuais acho 
que me ajudaram, apesar de que o roteiro tem um problema de que ele, por 
exemplo, ele usa uma lógica, ele te da o caminho, mas dentro do caminho 
que ele te dá ainda surgem dúvidas, por exemplo, o roteiro diz que eu tenho 
que entrar em contato com tal departamento, mas como eu devo entrar em 
contato, por correio, por telefone. Eu acho que estes materiais são úteis, 
mas na pior das hipóteses, quando tu não sabes o que tu vai fazer, pelo 
menos tu tens um norte. Mas eu utilizo estes materiais sempre em último 
caso, antes eu procuro perguntar pra alguém porque é mais rápido. O 
treinamento virtual também tem um problema porque, por exemplo, nos 
setores que eu passei, como balcão e caixa, é super complicado fazer um 
curso, porque não dá tempo, e quando faz tem que fazer correndo. Então 



89 
 

muitas vezes tu acaba passando as telas só para concluir mais rápido, e tu 
não consegue prestar a atenção e absorver 100% do conteúdo né, então é 
o único problema que eu encaro do curso virtual. Se tivesse tempo de fazer 
ele é uma boa ferramenta, porque na grande maioria são cursos rápidos, 
que trazem as informações que tu precisa. (F3)  
 

O funcionário demonstra ter passado por problemas em alguns casos com os 

roteiros de procedimentos, no que se refere à explicação que o material 

disponibiliza. Na opinião do colaborador, estes materiais muitas vezes não são 

claros, deixando dúvidas em algumas etapas do procedimento. O entrevistado 

também alega não ter tido tempo adequado para a realização dos cursos virtuais, o 

que pode fazer com que este método de capacitação não seja tão eficiente. O 

funcionário F8 declarou que acredita que estes materiais são eficientes para a 

capacitação dos novos funcionários, porém, eles não são suficientes: “eu acho que 

os materiais autoinstrucionais também auxiliam na capacitação dos funcionários 

novos, mas não são suficientes pra exposição do conteúdo, acho que agente 

absorve muito mais quando é de maneira expositiva”. (F8) A funcionária F6 declarou 

que estes materiais auxiliam, mas não por completo, pois é necessária a ajuda de 

um colega mais experiente que possa demonstrar ao funcionário novo como fazer e 

se comportar em determinada situação, porque na maioria das vezes o teórico é 

diferente do prático. A colaboradora F5 respondeu a questão da seguinte maneira: 

 

Eu acredito que sim, mas acho que o funcionário deve ser muito bem 
orientado quanto ao uso destes materiais, e como que se procuram eles no 
sistema. Por exemplo, hoje eu sei que pra tudo dentro no banco existe um 
normativo ou um roteiro de procedimento, mas antes eu não sabia, porque 
ninguém me disse quando eu entrei, eu fui descobrindo sozinha, vendo os 
colegas usarem e tal. Então, logo que o funcionário entra, ele deveria ser 
orientado a utilizar estes materiais, acho até que o funcionário ficaria menos 
perdido, porque quando ele não acha ninguém pra ajudar, ele mesmo pode 
procurar no sistema. Inclusive eu acho que nem precisa estar impresso, 
porque é tão simples de procurar, acho até mais fácil. Acho também que 
deve ter uma orientação melhor quanto aos cursos virtuais, e talvez um 
tempo destinado pra fazer os treinamentos, pelo menos nos primeiros dias, 
porque é bem corrido, não dá tempo de fazer na agência. (F5) 

 

Na opinião da colaboradora, a organização disponibiliza materiais que podem 

auxiliar, porém, eles não puderam contribuir para o seu aprendizado nos primeiros 

dias ou meses de trabalho, pois ela não tinha a instrução para acessar as 

informações no sistema. Assim, conforme o relato da funcionária, a organização 

possui manuais e roteiros de procedimentos para os mais diversos assuntos e 

tarefas realizadas dentro da agência, porém, não há o conhecimento por parte dos 
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funcionários novos a respeito da existência ou modo de acesso à esses materiais. O 

funcionário F4 respondeu que no setor em qual começou a trabalhar, na 

renegociação de dívidas, os materiais de apoio não puderam auxiliar na execução 

das suas tarefas, mas lhe auxiliaram para obter algumas informações: “eu acho que 

pra trabalhar, no dia a dia de trabalho, não ajudava muito. Mas me ajudava pra saber 

sobre algumas regras, tipo, parâmetros que tu deve seguir, mas te explicar como tu 

deve fazer, eu acho que não” (F4).  

Através da quarta categoria de análise, podemos perceber que o banco 

dispõe de materiais autoinstrucionais, que na visão da maioria dos colaborares são 

de qualidade e podem contribuir para a capacitação dos funcionários recém-

contratados, porém, a organização pode fazer com que estes materiais contribuam 

ainda mais para a aprendizagem dos novos colaboradores, se houver melhor 

instrução e orientação a respeito. Para Abbad e Vargas (2006), quando o indivíduo 

agrega valor à informação que busca pela compreensão do sentido que ela 

representa, ou seja, transforma a informação em conhecimento, este processo pode 

não ser um treinamento, mas caracteriza-se como aprendizagem.  

Na agência Beta, todos os colaboradores declararam terem sido orientados 

quanto à existência dos materiais autoinstrucionais, assim como da importância que 

os mesmos têm para o aprendizado. Os colaboradores receberam uma série de 

cartilhas no dia da sua contratação, e foram orientados quanto à obrigatoriedade e 

importância da leitura deste material. Quanto às videoaulas, os entrevistados 

responderam que foram orientados quanto à existência, mas apenas uma 

funcionária relatou que acessou este material. Na agência Alfa, todos os 

colaboradores declararam que receberam as cartilhas, porém, alguns funcionários 

responderam que não foram orientados quanto à importância e obrigatoriedade de 

leitura. Na Alfa, alguns funcionários relataram não terem sido orientados quanto às 

videoaulas. 

Houve uma orientação prévia a respeito dos cursos virtuais, e do prazo 

estipulado para o término dos cursos obrigatórios previstos no programa de 

capacitação. Os três colaboradores responderam que concluíram em tempo, porém, 

que faltava tempo na agência para a realização dos cursos, o que impediu o total 

aproveitamento. Este mesmo problema também foi identificado na agência Alfa, 

quando muitos colaboradores relataram não terem aprendido com os cursos virtuais, 

devido ao curto período de tempo para realização na agência. 
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Quanto aos materiais de apoio, como apostilas e roteiros de procedimento, os 

colaboradores declaram que foram orientados quanto à existência destes materiais, 

mas que não costumavam utilizá-los para consulta e esclarecimento de dúvidas, pois 

eles consideram não ter tempo para consultar, e que muitas vezes devido à demora 

no sistema, o auxílio de um colega é mais ágil e eficaz. Conforme nas análises da 

agência Alfa, os funcionários pensam da mesma maneira, porém, na primeira 

agência a dependência do auxílio dos colegas foi um fator identificado como 

dificultador de aprendizagem. Na agência Beta, os funcionários não pensam da 

mesma maneira com relação aos fatores que dificultaram o aprendizado. Conforme 

especificado anteriormente, isso pode ocorrer pelo fato de que no setor de abertura 

de contas da agência Beta, são duas pessoas encarregadas deste serviço, o que 

permite que o novo funcionário tenha do seu lado, fazendo as mesmas tarefas, um 

colega com mais experiência. Porém, o funcionário que iniciou no balcão de serviços 

diversos também não relatou o fato de não conseguir auxílio dos colegas como um 

fator dificultador de aprendizado, e este colaborador iniciou em condições 

semelhantes aos funcionários que começaram neste mesmo setor na agência Alfa, e 

relataram esta dificuldade.  

 

 

4.1.5 Quinta Categoria de Análise: Treinamentos Pre senciais Disponibilizados 

pelo Banco Rio Grande 

 

 

Esta categoria de análise se refere aos treinamentos na modalidade 

presencial disponíveis pelo Banco Rio Grande. Conforme especificado 

anteriormente, o Rio Grande possui dois treinamentos de integração e capacitação 

destinados aos novos funcionários, os quais ocorrem no departamento de 

treinamento e são ministrados periodicamente com a presença de funcionários de 

diversas agências, e geralmente ocorre com um único instrutor. Para Bohlander, 

Snell e Sherman (2003), o treinamento em sala de aula permite que um número 

máximo de alunos seja orientado por um número mínimo de instrutores. Além disso, 

os autores acrescentam que esse método é utilizado especialmente para o 

treinamento nas áreas em que as informações possam ser apresentadas em 

palestras, demonstrações, filmes, videoclipes, e computadores. Para Marras (2000), 
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um treinamento presencial pode utilizar diversas técnicas, como aula expositiva, 

estudo de caso, workshop, simulação, entre outros. Para esta categoria de análise, 

além das entrevistas com os funcionários das agências Alfa e Beta, também foram 

analisados os conteúdos obtidos a partir da entrevista com os profissionais do 

departamento de treinamento. 

Primeiramente, os entrevistados foram questionados sobre a sua opinião 

referente aos treinamentos de capacitação e integração disponíveis pela instituição, 

de forma a escolherem a modalidade que eles acreditam ser mais efetiva. A maior 

parte dos funcionários respondeu que o treinamento presencial é mais efetivo, mas 

que ele pode ser combinado com os outros métodos de capacitação disponíveis pela 

organização. A colaboradora F1, respondeu ao questionamento da seguinte 

maneira: 

 

Eu acho que falta por parte da gerência uma instrução melhor na hora que 
tu entra na agência, isso não é feito, ninguém diz assim: “agente vai estar te 
treinando, tu tem que fazer de tal maneira pra aprender”, como se faz pra ter 
acesso aos normativos, onde que se encontram os materiais de apoio, não 
tem. No dia a dia de trabalho às vezes é muito corrido, não da tempo de 
entrar no sistema e imprimir um normativo, ou de acessar uma cartilha, por 
isso que eu acho que o treinamento presencial é essencial, porque são 
alguns dias que tu vai sair da agência e tu vai estar focada. [...] tu vai ter 
uma pessoa te instruindo que sabe das regras, que vai te passar as coisas 
certas, não vai ser aquele boca a boca, vai ser alguém que realmente 
conhece, então vai ser passado tudo a respeito da agência, como funciona, 
então tu vai ter uma base boa, e ai depois tu vai complementando o teu 
conhecimento, com as cartilhas, vídeos e treinamentos virtuais. (F1) 

 

Na opinião da funcionária F1, a gerência pode assumir um papel de instruir o 

novo funcionário quanto à existência e importância da utilização dos materiais 

autoinstrucionais, o que pode tornar estes métodos mais efetivos. Porém, na opinião 

da colaboradora, o treinamento presencial é fundamental, pois através dele o 

funcionário pode se dedicar apenas para aprender, sem os desvios de atenção do 

expediente de trabalho. Para Chiavenato (1995), a principal vantagem do 

treinamento fora do local de trabalho é possibilitar ao treinando a dedicação de toda 

atenção ao treinamento, o que não é possível quando o mesmo está envolvido nas 

tarefas de produção. Além disso, a funcionária ainda frisa que com o treinamento 

presencial o conteúdo repassado é de confiança, podendo proporcionar um 

aprendizado de qualidade. Neste mesmo pensamento, o funcionário F2 declarou 

que em um curso presencial é possível sentir mais segurança nas informações 
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passadas, além de ter um instrutor disponível para orientar e tirar dúvidas. Quanto 

ao aprendizado no treinamento presencial, em resposta semelhante à colaboradora 

F1, a funcionária F5 respondeu da seguinte maneira: 

 

Eu acho que todas as formas são importantes, mas com certeza o 
treinamento Presencial é mais eficiente, porque é um treinamento que tu se 
dedica apenas pra aprender, tem um instrutor experiente disponível, que vai 
te passar o conteúdo certinho, que vai te dizer os procedimentos corretos 
que devam ser feitos, então tu vai se dedicar 100% pra aprender e não vai 
precisar se preocupar que não vai ter um cliente esperando pra ser 
atendido, por exemplo. Porque na agencia agente até aprende, mas sempre 
na correria, e sempre acaba ficando dúvidas. No treinamento presencial 
agente pode tirar dúvidas, anotar o conteúdo com calma, e compartilhar 
experiências com outras pessoas também. (F5) 

 

A oportunidade de conhecer colegas que trabalham em outras agências, e 

compartilhar experiências, também foi um fator identificado nas respostas dos 

entrevistados quando eles falaram que o treinamento presencial é mais efetivo. O 

banco Rio Grande possui agências de diferentes tamanhos, podendo ser 

classificadas em pequeno, médio, grande ou mega porte28, o que faz com que as 

rotinas de trabalho e as experiências adquiridas pelos funcionários muitas vezes seja 

bem distinta.  Além disso, nos treinamentos presenciais participam os funcionários 

que trabalham em cidades do interior do estado, o que pode diversificar ainda mais. 

O colaborador F4 também acrescentou que no treinamento presencial se faz 

possível o debate em grupos: “[...] quando tu tens alguém na tua frente, quando é 

presencial, tu consegues fazer perguntas, indagar, ter respostas, discutir em grupo, e 

trocar experiências”. A funcionária F6 também declarou preferir o treinamento 

presencial: 

 

Com certeza o treinamento presencial, porque além do conteúdo é possível 
trocar experiências com outros colegas de outras agências. E o conteúdo no 
treinamento presencial é dado de forma mais organizada, de forma que 
agente entende, sem a pressão do dia a dia, ainda mais para o funcionário 
que está começando, é muita informação pra ele aprender tudo no ambiente 
de trabalho, então se ele vai pra um curso ele pode se dedicar pra aprender, 
anotar tudo com calma, pegar os materiais, dar uma lida, e depois quando 
voltar pra agência ele pode colocar em prática, lógico que ele também vai 
ter dúvidas, mas ele não vai ficar tão perdido, ele vai ter uma noção das 
coisas, porque tem gente que começa a trabalhar em banco e que nunca 
tinha ido, ou ia muito pouco num banco, como cliente, daí quando começa a 

                                                 
28 Sistema de enquadramento da instituição bancária que classifica as agências por volume de 
negócios e de ativos, bem como número de funcionários. 
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trabalhar fica totalmente perdido. (F6) 
 

Além da troca de experiência entre colegas, a colaboradora F6 citou em seu 

depoimento que em um treinamento presencial o conteúdo é transmitido de forma 

organizada, o que facilita o entendimento. A entrevistada ainda relatou que em um 

curso presencial o colaborador pode ser orientado quanto aos materiais de apoio. O 

funcionário F8 também acredita que se o conteúdo é abordado de forma expositiva, 

com uma pessoa explicando, é mais fácil de assimilar as informações passadas.  

O funcionário F3 foi o único que não citou que o treinamento presencial pode 

ser mais eficiente. Na opinião dele, todos os recursos de capacitação são muito 

efetivos e podem contribuir para a capacitação dos novos funcionários, sendo estes 

métodos complementares. Assim, na opinião do funcionário, tanto os treinamentos 

virtuais, treinamentos de videoaulas ou cartilhas e treinamentos presenciais são 

essenciais e são divididos em níveis de importância, conforme o relato do 

entrevistado: 

 

Eu acho que todos os métodos são muito eficientes e podem contribuir. Só 
que tem que dividir o nível de importância. Tudo que seja taxativo, do tipo, 
normas institucionais, tudo que pode ou que não pode, tudo que tem regras 
e procedimentos bem definidos, seria mais importante que alguém 
apresentasse fisicamente para o funcionário. Por que no presencial tu tens 
uma figura da instituição que está te mostrando como realmente funciona. 
Isto serve até para a pessoa se empolgar com o serviço sabe, o vídeo, ou o 
curso virtual dificilmente conseguem te passar a emoção da instrução 
presencial. No dia a dia, agente aprende as rotinas, aprende as atividades 
com a prática. E as videoaulas e os cursos EAD para as coisas mais 
corriqueiras, mas simples, por exemplo, informações específicas sobre 
determinado produto ou serviço, um passo a passo das informações do 
produto, e como tu pode fazer pra vender, um curso EAD já seria o 
suficiente. (F3) 

 

Desta forma, o colaborador acredita que treinamentos presenciais são mais 

efetivos para tratar de assuntos mais importantes na visão da organização, como 

normas e procedimentos bem definidos, e as outras formas de capacitação auxiliam 

em temas mais específicos. Para Chiavenato (1995), a maioria dos programas de 

treinamento processados fora do serviço não é diretamente relacionada ao trabalho, 

pois geralmente este tipo de capacitação é suplementar ao treinamento em serviço. 

Desta forma, o pensamento do colaborador vai ao encontro do autor, pois na opinião 

do entrevistado o treinamento presencial acrescenta informações aos aprendizados 

adquiridos com outras formas de capacitação, como o treinamento em serviço – que 
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está diretamente relacionado ao trabalho - e o treinamento virtual. No depoimento do 

funcionário F3 também estão presentes relatos sobre a emoção e motivação da 

participação em um treinamento presencial. Em resposta a mesma pergunta, o 

profissional do departamento de treinamento declarou que todas as modalidades de 

treinamento são muito importantes, mas que para os novos funcionários ele acredita 

ser mais efetivo o treinamento presencial: 

 

Na verdade um vai complementando o outro. Se tiver que escolher um eu 
acho que o presencial, porque tem um instrutor que vai estar passando tudo 
pro funcionário, as experiências, o que está certo ou errado, além disso, 
este curso também motiva o colaborador, tem a presença do diretor no 
encerramento por exemplo, que vai conversar com o funcionário, passar as 
experiências dele também, ficar aberto a perguntas. Então p presencial, 
nesta parte de capacitação inicial, é o mais importante. (P2) 

 

Através das entrevistas também se procurou investigar quais os 

temas/assuntos os colaboradores acreditam que são mais importantes para serem 

abordados em um treinamento presencial destinado aos novos funcionários. Para 

sintetizar as respostas, os pontos mais citados pelos entrevistados foram 

apresentados em forma de itens:  

 

• Conhecimento da história e estrutura do banco; 

• Conhecimento do funcionamento básico da agência, e dos setores; 

• Principais informações sobre produtos e serviços; 

• Principais informações das normas de pagamentos e recebimentos diversos 

• (serviços realizados nos caixas); 

• Conhecimento e interpretação dos extratos bancários; 

• Conhecimento das principais tarifas cobradas; 

• Informações sobre os documentos necessários para abertura de contas; 

• Tipos de contas que a organização possui; 

• Apresentação do sistema utilizado pela organização; 

• Orientações para realização do pré-atendimento; 

• Atendimento ao Cliente; 

• Marketing Pessoal (Ex: vestuário, asseio pessoal, postura, atitudes e 

gestos). 

Os colaboradores acreditam que estas informações são básicas, e que se 
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forem repassadas aos funcionários recém-contratados elas podem contribuir para o 

desempenho do trabalho na agência. Os treinamentos presenciais para novos 

funcionários oferecidos pela organização tratam de assuntos como conhecimento da 

história e estrutura do banco, funcionamento das agências, noções dos principais 

produtos e serviços, orientações sobre o atendimento aos clientes e marketing 

pessoal. Os outros assuntos podem ser encontrados nos treinamentos virtuais, 

cartilhas e roteiros de procedimentos.   

Após darem a sua opinião sobre a modalidade de treinamento presencial, e 

os assuntos que devem ser abordados neste tipo de capacitação, os colaboradores 

foram questionados quanto à sua participação nos cursos presenciais destinados 

aos novos funcionários oferecidos pela organização. Também se investigou com 

quanto tempo de banco os funcionários participaram dos cursos, e qual a sua 

opinião a respeito deste tempo. No quadro 9 são apresentados os dados levantados 

na pesquisa: 

 

 

 Quadro 9 – Participações nos Treinamentos Presencia is  

 Funcionário Participou do 

curso "Rio 

Grande e Você" 

Participou do 

curso 

"Atendimento: 

uma nova visão 

empresarial" 

Não 

participou dos 

cursos 

Tempo de 

banco quando 

participou do(s) 

curso(s) 

F1 X    6 meses 

F2 X    8 meses 

F3   X Não participou 

F4 X X   4 meses 

F5 X X   2 semanas 

F6 X X   4 meses 

F7 X X   2 meses 

F8 X X   2 meses 

F9 X X   2 meses 

F10 X     1 mês 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Com exceção do funcionário F3, todos os colaboradores participaram de pelo 

menos um curso de capacitação e integração para novos funcionários. Na maioria 

das vezes percebeu-se que os dois treinamentos foram dados em sequência na 

mesma semana. Conforme descrito anteriormente, o curso “Rio Grande e Você” tem 

a duração de 12 horas-aula sendo ministrado em dois dias, e o curso “Atendimento: 
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uma nova visão empresarial” tem a duração de 18 horas-aula e ocorre durante três 

dias. Conforme informações cedidas pelo departamento de treinamento, o curso 

“Atendimento: uma nova visão empresarial” está passando por reformulações desde 

janeiro de 2013, e por este motivo alguns funcionários ainda não receberam este 

treinamento.  

O curso “Rio Grande e Você” foi implementado em substituição a outro 

treinamento de integração utilizado pela organização no passado, conhecido como 

“Integração Básico e Bancário”. Este treinamento tinha a duração de cinco dias e 

abordava assuntos mais específicos do dia a dia de trabalho, com um 

aprofundamento maior nas práticas operacionais e produtos e serviços. Porém, com 

a evolução dos treinamentos virtuais, e devido às dificuldades encontradas nas 

agências para ceder um funcionário por uma semana, este curso foi substituído por 

um treinamento de integração mais enxuto com a duração de dois dias, o “Rio 

Grande e Você”. Na pesquisa com o departamento, os entrevistados foram 

questionados se os dois cursos de integração são complementares e devem ser 

ministrados sem sequência. Os profissionais responderam que os cursos se 

complementam, pois tratam de assuntos diferentes, mas que não necessariamente 

devem ser dados em sequência, devido à dificuldade de tirar o funcionário da 

agência por uma semana.  

Após serem questionados sobre a sua participação nos cursos presenciais, os 

funcionários da agência Alfa expressaram a sua opinião referente a estes 

treinamentos, e na maioria das vezes os colaboradores elogiaram os cursos, 

dizendo que eles trouxeram novos conhecimentos, e experiências. O depoimento da 

colaboradora F1 pode exemplificar as respostas da maioria dos entrevistados: 

 

O curso que participei trouxe conhecimentos que eu não tinha, como 
estrutura hierárquica do banco, por exemplo, as alçadas dos segmentos do 
banco, como varejo, PJ, eu não sabia qual era a estrutura e lá me 
ensinaram, hoje eu tenho uma visão melhor a respeito. Alguns detalhes 
sobre produtos e serviços, os tipos de conta, porque agente aprende nos 
treinamentos virtuais, mas às vezes faz meio correndo, não compreende, é 
diferente tu ter alguém te ensinando, falando, do que alguma coisa que ta 
escrita, porque o que está escrito é interpretado e quando a pessoa ta 
falando fica mais fácil à compreensão. (F1) 

 

Mesmo depois de seis meses de banco, a colaboradora relatou que aprendeu 

muitas coisas novas que não tinha conhecimento, inclusive sobre assuntos que 

estão presentes nos treinamentos virtuais obrigatórios para novos funcionários que 
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foram realizados por ela. Desta forma, podemos perceber que na visão da 

colaboradora ela conseguiu assimilar melhor as informações por meio do 

treinamento presencial. O colaborador F4 também expressou a sua opinião sobre os 

cursos:  

 

Um dos cursos era sobre a história da instituição, eu achei bem legal, bem 
interessante saber da historia, teve muitas coisas que mesmo com quatro 
meses eu ainda não sabia, por exemplo, o tamanho da instituição como um 
todo, do tamanho do grupo da organização, eu não sabia, não tinha nem 
noção. Mas em relação ao meu trabalho na agência, pra mim pelo menos, 
pra mim não fez grande diferença, porque eu já comecei num setor muito 
especifico, e eu já tinha um tempo, daí no fim eu acabei aprendendo na 
parte profissional eu tive que aprender dentro da agência e não num 
treinamento. (F4) 

 

O colaborador F4 ainda acrescentou: “[...] eu acho que pra quem ta 

começando é importante pra saber como o banco funciona, como o banco obtém 

lucro, da onde vem o dinheiro pro banco e como ele sai, o que vai ser feito e como 

deve ser feito”. O entrevistado relata que para a realização das suas tarefas do dia a 

dia os treinamentos não foram muito eficazes, porém, em alguns pontos eles 

puderam contribuir. Em uma resposta semelhante, a colaboradora F5 relatou que os 

cursos contribuíram para o seu aprendizado, porém, poderiam abordar ou focar mais 

em alguns assuntos que ajudariam na realização das tarefas da agência:  

 

Os cursos foram muito bons, me ajudaram bastante e me trouxeram 
conhecimentos novos. Acho que o curso procurou motivar bastante, e 
incentivar o melhor atendimento aos clientes, eles deram muitas lições pra 
se fazer um bom atendimento, ser gentil, entre outras coisas, mas eu acho 
que o curso poderia focar mais em outros tópicos, porque pra se fazer um 
bom atendimento agente precisa saber fazer as coisas. Então acho que se 
o curso fosse dado em um prazo maior talvez, e focar em assuntos que 
agente tem mais dificuldade no dia a dia de trabalho, como produtos e 
serviços. Às vezes até surge a oportunidade de vender, mas agente não 
sabe como, porque não conhece bem os produtos. (F5) 

 

Um problema identificado pelos funcionários F1, F2 e F4, foi o tempo de 

banco que eles tinham quando foram chamados para participar dos cursos. A opinião 

do colaborador F2 pode exemplificar:  

 

O curso que eu participei trouxe coisas novas que eu não sabia, foi bem 
produtivo. Eu conheci pessoas novas e novas realidades de outras 
agências, e foi válido, mesmo depois de oito meses de banco. Aprendi 
coisas novas, e aprimorei cosias que eu já sabia. Aprendi mais sobre os 
produtos e serviços do banco, sobre os tipos de contas que o banco 
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disponibiliza e alguns serviços da abertura de contas que eu não sabia. Mas 
eu acho que o curso deveria ter sido antes, ele seria mais produtivo. Acho 
que se eu tivesse tido esse curso antes eu teria mais firmeza nas 
informações que eu passava para os clientes. (F2) 

Desta forma, os colaboradores acreditam que os conhecimentos transmitidos 

nos cursos seriam mais bem aproveitados se eles tivessem participado antes, 

quando eles tinham menos tempo de banco. Ainda quanto ao tempo de banco ideal 

para participar de um treinamento presencial de capacitação e integração de novos 

funcionários, os entrevistados também deram a sua opinião. A maior parte 

respondeu que o funcionário deve ficar um período trabalhando na agência, para se 

familiarizar com as atividades realizadas e com as rotinas de trabalho, e depois ser 

direcionado a um curso presencial, mas com no máximo um mês de banco. Outros 

sugeriram que a capacitação presencial deve ocorrer uma semana após a 

contratação do colaborador, para que ele tenha uma experiência dentro da agência 

antes de ser treinado. O funcionário F3, em uma opinião um pouco diferente, sugeriu 

que o treinamento presencial ocorresse antes do funcionário ingressar na agência: 

 

Eu acho que preferencialmente o funcionário deve ser treinado antes de 
assumir o cargo dentro da agência, principalmente pra receber estas 
informações institucionais e normas e procedimentos do banco e das 
agências, porque daí tu já vai sabendo o que tu pode fazer ou não. Porque, 
por mais que nos primeiros dias tu não vai atender o público diretamente, tu 
vai ficar observando, é importante tu já saber, porque, inevitavelmente, tu 
tem que ter uma postura, porque tu vai estar atrás de um balcão, ou de uma 
mesa, e alguém pode te perguntar alguma coisa,  esse tu não souber qual o 
posicionamento do banco diante de determinados questionamentos tu pode 
falar uma bobagem. (F3) 

 

Neste sentido, na opinião do colaborador o treinamento presencial de 

capacitação para novos funcionários deve ocorrer antes do ingresso do funcionário 

na agência, de forma a capacitar o colaborador, e prepará-lo para realizar o 

atendimento aos clientes. Na visão do entrevistado, por mais que o funcionário 

recém-contratado esteja apenas em treinamento na agência, ele também está 

sujeito aos questionamentos dos clientes. O tempo ideal para que o funcionário 

participe de um treinamento presencial de integração na visão do departamento de 

treinamento é de até três meses.  Além disso, os profissionais também foram 

questionados o motivo pelo qual muitos funcionários demoram um tempo maior para 

participarem da prática presencial de capacitação. Em resposta ao questionamento, 

os profissionais do departamento de treinamento declararam que, por exemplo, o 

curso “Rio Grande e Você” acontece na maioria das vezes uma vez por mês, com 
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turmas de 30 a 40 pessoas, e que todas as agências que estão com funcionários 

novos são avisadas e orientadas a indicar um colaborador. A gestão de quem irá 

participar, e de quanto tempo de banco o funcionário tem, é feita dentro das 

agências, pelos gerentes responsáveis.   

Outra questão levantada referente ao treinamento presencial diz respeito à 

motivação após participação neste tipo de capacitação. Na maioria dos casos os 

colaboradores responderam que se sentiram motivados, pois os entrevistados 

acreditam que com o treinamento presencial há um investimento na capacitação 

profissional dos colaboradores por parte da organização. De maneira um pouco 

diferente dos outros entrevistados a funcionária F1 respondeu da seguinte maneira: 

 

Sim, me motivou muito. Fiquei muito feliz, parece bobo, mas eu fiquei bem 
feliz de ir, porque me indicaram pra ir para o curso, e inclusive tiveram 
pessoas que entraram no banco depois que eu, bem depois, e já no 
primeiro mês ela foi enviada pra esse curso. Então essa pessoa teve uma 
possibilidade de treinamento muito melhor do que eu.  Então eu tava triste 
por ainda não ter sido encaminhada para o curso, então quando eu fiquei 
sabendo foi muito legal, tanto pela oportunidade de aprendizado, e de 
conviver com pessoas de outras cidades, porque cada agência tem uma 
realidade [...]. (F1) 

 

A colaboradora F1 relatou que antes de ela ser chamada para participar do 

treinamento de integração, outros colaboradores com menos tempo de banco que 

ela foram convidados a participar, o que a fez pensar que não participaria da prática 

de treinamento, e a desmotivou em um primeiro momento. De maneira semelhante, 

o colaborador F2 relatou ter se sentido motivado, pois outros colegas já haviam 

participado do curso e ele ainda não.  O funcionário F4 relatou que o que mais o 

motivou nos cursos presencias foi à presença de diretores da organização: 

 

Eu acho que pode motivar ser convidado a participar, mas o que mais me 
motivou na verdade foi a presença nos últimos dias do curso de diretores, e 
ele mostraram situações de como eles chegaram até ali, que eles passaram 
pelas mesmas coisas que agente passa, disseram também que o 
treinamento que agente estava participando era um algo a mais, que eles 
não participaram. Eles mostraram que começaram de baixo e chegaram a 
aonde chegaram, ai motivou. (F4) 

    

Na outra questão, os colaboradores foram indagados a dar alguma sugestão 

de melhoria aos cursos presenciais destinados aos novos funcionários. A funcionária 

F1 sugeriu a prática de simulações durante o treinamento: 
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Minha sugestão é a prática de simulação, simular fatos que podem ocorrer 
na agência, pra ver como agente reage, para ver a capacidade de reação da 
pessoa frente a fatos que acontecem na agência, como uma abertura de 
contas, ou o pré-atendimento, e pra ter do teu lado o professor que vai te 
dizer como tu tens que fazer. (F1) 
 

De forma semelhante, o colaborador F2 também sugeriu o uso de simulações, 

de forma que o treinamento fosse levado para a parte prática. Marras (2000) 

descreve a simulação como uma técnica de treinamento presencial, onde se pode 

aferir a habilidade motora e/ou visual dos treinandos e suas reações imediatas a 

certas situações propostas. O funcionário F2 também sugeriu que o treinamento 

presencial fosse de mais duração. Sobre a opinião dos entrevistados quanto ao 

tempo de duração dos cursos, é importante ressaltar que os colaboradores F1 e F2 

participaram apenas do curso “Rio Grande e Você” que tem a duração de doze horas 

aula, e é ministrado em dois dias. Na opinião do colaborador F3, o funcionário 

deveria receber os treinamentos presenciais antes de efetivamente começar a 

trabalhar na agência. O funcionário F4 sugeriu que os novos colaboradores devem 

receber o treinamento logo do seu ingresso, e sugeriu outra forma de treinamento, 

conforme o depoimento abaixo: 

 

Eu acho que este treinamento tem que ser dado mais cedo, daí ele é válido, 
este seria um dos pontos. E eu acho que a cada módulo do treinamento 
virtual, tu deverias ter um espaço pra tirar dúvidas. Então a minha sugestão 
é que o funcionário entre na agência, fique uma semana, faça estes cursos 
que o banco já proporciona, depois ele volta pra agência, fica por um 
período se dedicando a fazer todos os cursos obrigatórios para os 
funcionários novos, e depois que ele concluir o pós-testes, ele deve ter mais 
uns dois dias de orientação presencial, onde o departamento de treinamento 
vai dar uma reforçada no conteúdo aprendido nos cursos virtuais, e os 
funcionários vão poder tirar dúvidas. (F4) 

 

O funcionário ressaltou a importância de ter alguém à disposição para o 

esclarecimento das dúvidas. Os cursos virtuais disponibilizam um ambiente para 

perguntas, por meio de um e-mail, porém, o funcionário F4 relatou que muitas vezes 

a resposta é demorada, ou os colaboradores ficam com a dúvida, por esquecerem-

se de mandar o e-mail. As funcionárias F5 e F6 sugeriram que os treinamentos 

presenciais deveriam familiarizar os colaboradores com o sistema da organização, 

assim como focar mais em alguns procedimentos do banco, e nos produtos e 
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serviços. A colaboradora F9 acrescentou que todos os funcionários deveriam 

participar dos cursos presenciais, sem exceções, e  deveria ser estipulado um prazo 

para a participação do colaborador no treinamento. 

Até a data da entrevista, o colaborador F3 não havia participado de nenhum 

treinamento presencial oferecido pela organização, com sete meses de banco. 

Neste sentido, o colaborador foi questionado se ele sentiu falta de ter participado de 

um treinamento presencial nos seus primeiros dias de trabalho, e se ele acredita que 

a participação neste tipo de capacitação poderia ter lhe auxiliado mais nos primeiros 

dias de trabalho: 

 

Sim, fez falta nos principalmente pelas razões que eu falei antes, porque me 
fez falta uma base melhor quando eu comecei. Eu tive que ir aprendendo 
sozinho, e se eu tivesse recebido uma instrução para as coisas mais 
básicas acho que teria me ajudado. Eu acho também que o treinamento 
presencial pode trazer uma noção do banco como um todo, agente passa a 
ter a noção de que o banco não é a nossa agência, e sim muito maior que 
isso. E também, por mais que eu tenha recebido umas cartilhas sobre as 
normas e alguns procedimentos que agente tem que tomar no banco, o 
ideal é ouvir, porque a absorção é muito maior, de um ouvinte do que uma 
leitura. (F3) 

 

Desta forma, na opinião do colaborador um treinamento presencial de 

capacitação poderia ter lhe auxiliado para o desenvolvimento do seu trabalho nos 

primeiros dias na agência. Na entrevista, o colaborador relatou que passou por 

dificuldades, principalmente no que se trata das informações mais básicas e 

procedimentos da agência. Além disso, o colaborador também relatou que em um 

treinamento presencial de integração os colaboradores podem ter uma visão da 

organização como um todo, pois muitas vezes o funcionário fica muito limitado às 

experiências de dentro da sua agência. Neste sentido, todos os colaboradores 

citaram como um fator positivo do treinamento presencial a possibilidade de contato 

com colegas de outras agências, o que permite o compartilhamento de experiências. 

Como o colaborador não participou das práticas presenciais de treinamento, lhe foi 

solicitado a sua sugestão de melhoria para a organização, no que se refere à 

capacitação dos novos colaboradores em geral. O colaborador relatou: 

 

Como eu falei antes, o treinamento presencial de integração é muito 
importante. Eu acho que existe uma previsão de contratação nas agências, 
então antes de os funcionários entrarem nas agências, eles já deveriam 
receber um treinamento de integração à organização, e capacitação, sobre 
os assuntos mais básicos. E eu também acho que deva acontecer um 
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acompanhamento da gerência nos primeiros dias do funcionário, 
principalmente na questão dos cursos virtuais, no tempo que agente tem 
que destinar pra concluir, e não precisar fazer correndo dois dias antes de 
acabar o prazo, e que explique o porquê é bom fazer os treinamentos 
virtuais, e mostrar como agente faz pra acessar os materiais, como os 
vídeos que eu até hoje não sabia que tinham. (F4) 

 

Para este entrevistado, as contratações em todas as agências de cada região 

devem ser feitas conforme uma previsão, de forma que reúna um grupo de 

funcionários contratados no mesmo período para a realização de um treinamento 

presencial, antes que eles ingressem efetivamente na agência. Além disso, o 

colaborador ressaltou a importância do acompanhamento e orientações por parte da 

gerência, quanto aos cursos virtuais. 

Desta forma, podemos concluir que a instituição possui dois treinamentos 

presenciais destinados principalmente à integração e capacitação dos novos 

funcionários, e que na opinião da maioria dos entrevistados estes cursos puderam 

contribuir para a capacitação e o seu desenvolvimento profissional. Porém, os 

relatos das entrevistas demonstram que estes cursos poderiam ser ainda melhor 

aproveitados pelos colaboradores, se houvessem alguns ajustes sugeridos por eles: 

• Todos os funcionários recém-contratados deveriam participar dos dois 

cursos; 

• O tempo para a participação nos cursos deveria ser no máximo de um mês 

após a contratação; 

• Utilização de método de simulação, para aproximar a teoria da parte prática; 

• Apresentação do sistema da organização aos novos funcionários; 

• Mais foco em alguns procedimentos realizados na agência; 

• Mais foco nos produtos e serviços do banco. 

Quanto aos ajustes sugeridos pelos funcionários da organização, se faz 

necessário ressaltar que o banco está passando por reformulações no que se refere 

à capacitação dos seus funcionários. Em maio de 2013 a organização deixou de ter 

um departamento de treinamento para colocar em prática a Universidade 

Corporativa. Assim, nas entrevistas os profissionais da área de treinamento 

relataram que muitas mudanças no processo de capacitação dos colaboradores 

estão previstas ainda para este ano. Abbad e Vargas (2006, p. 152), definem 

universidade corporativa como: 
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Uma universidade corporativa é uma entidade educacional que funciona 
como uma ferramenta estratégica desenhada com o fim de ajudar a 
organização-mãe a atingir a sua missão, por intermédio da condução de 
atividades que cultivem a sabedoria, o conhecimento e a aprendizagem 
individual e organizacional.  

 

Ainda para Abbad e Vargas (2006), as universidades corporativas têm um 

vinculo direto estratégico com a missão organizacional, e são desenhadas para 

cultivar a aprendizagem, o conhecimento e a sabedoria. Além disso, os autores 

acrescentam que o objetivo é que todos passem a ter as qualificações necessárias 

para atender as metas da organização, colaborando para o seu sucesso. O que 

diferencia uma universidade corporativa para o departamento de treinamento é que 

no modelo tradicional de TD&E a função da área de treinamento é treinar pessoas 

para desenvolver as suas habilidades para o trabalho, trabalhando em uma função 

descentralizada, com vários programas de treinamento independentes, que atingem 

um público pequeno dentro da organização. Já a universidade corporativa tem uma 

proposta de alinhar aos objetivos empresarias todos os envolvidos na organização, e 

oferecer soluções de aprendizagem com relevância estratégica para cada conjunto 

de cargos ou funções, trabalhando de forma mais centralizada e com um escopo 

mais amplo (ABBAD; VARGAS, 2006). 

Neste sentido, os profissionais destacaram que a organização começou um 

trabalho de diagnóstico de competências, estabelecendo as competências 

necessárias para cada setor. Através deste diagnóstico será feito o levantamento 

das necessidades de treinamento, o planejamento dos programas de treinamento, e 

por fim, a avaliação, que será realizada com um trabalho dos profissionais da 

universidade dentro das agências. O profissional P2 relatou que em sua opinião os 

treinamentos presenciais destinados aos novos funcionários devem passar por 

alguns ajustes, principalmente no que se refere aos produtos e serviços da 

organização, e as rotinas dentro da agência. Com a implementação da universidade 

corporativa, o profissional relatou que o banco vai ter a oportunidade de diagnosticar 

estas necessidades dos novos colaboradores, e criar treinamentos para supri-las. 

Quando foi questionado sobre as mudanças que poderão ocorrer no processo de 

capacitação do novo funcionário, o profissional P2 respondeu da seguinte forma: 

 

O que peca um pouco é a parte de produtos e serviços, as rotinas de 
trabalho na agência, mas com a universidade coorporativa agente vai ter a 
oportunidade de trabalhar desenvolver isso, mais cursos sobre os produtos, 
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eu acho que isso falta um pouco porque agente trabalha muito o 
comportamental, o trabalho em equipe. Os cursos virtuais vão servir 
principalmente em dois momentos, o primeiro é preparar o funcionário para 
vir participar do presencial, e depois como forma de consulta, caso ele se 
esqueça de alguma coisa. Então o curso virtual não pode ser a ferramenta 
principal de capacitação para os produtos, o presencial sim vai dar dicas de 
venda, principais informações, uma noção maior dos produtos, uma noção 
de onde procurar a informação, e identificar o perfil do funcionário. (P2) 

 

Assim, o colaborador destaca que é fundamental haver treinamentos 

presenciais destinados aos novos funcionários com um aprofundamento em temas 

como produtos e serviços, e rotinas da agência. Para o entrevistado, o treinamento 

virtual não deve ser o único instrumento para capacitar, mas ele deve servir para 

preparar o funcionário para o curso presencial, e estar disponível no sistema para 

consulta dos dados em caso de dúvidas. O entrevistado ainda acrescentou que com 

o diagnóstico das competências e das necessidades de treinamento os 

colaboradores poderão participar dos cursos que atendem aos requisitos 

necessários do setor de atuação: 

 

Todos os funcionários que entram têm as mesmas necessidades, e devem 
desenvolver as mesmas competências, então os primeiros dois cursos 
disponibilizados são o de integração Rio Grande e Você, e depois o de 
atendimento, que está sendo reformulado. Depois disso é que devem ser 
analisados os perfis e as competências necessárias para assumir cada 
setor, daí sim, as necessidade e competências vão mudando de funcionário 
pra funcionário, então os cursos vão trabalhar as competências de cada 
cargo, mas a pessoa não precisa necessariamente estar trabalhando neste 
cargo para participar, ela pode estar passando por um processo de 
reciclagem, ou estar sendo preparada para ir futuramente para este cargo. 
Com o depto de treinamento agente acabou deixando as etapas do 
processo de treinamento um pouco de lado, mas agora com a universidade 
corporativa a ideia é seguir na risca as etapas. (P2) 

 

Conforme comentado anteriormente, não há um setor fixo destinado ao 

funcionário que ingressa na organização, ele pode variar de acordo com a 

necessidade da agência no momento da contratação, ou de acordo com o perfil 

identificado do funcionário, seja comercial ou administrativo. Desta forma, a ideia da 

universidade é oferecer os cursos de integração para todos os funcionários recém-

contratados, pois eles possuem as mesmas necessidades, e depois identificar o 

perfil de cada colaborador de modo a qualificá-lo com cursos preparatórios, não 

apenas ao setor em que o funcionário atua, mas para setores e cargos futuros em 

que este colaborador possa assumir. A profissional P1 ainda acrescentou que 

através do levantamento das necessidades de treinamento, a universidade 
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corporativa estará disposta a elaborar um treinamento específico para uma 

necessidade encontrada em apenas um colaborador, ou mais.  

Na agência Beta, apenas um colaborador entrevistado ainda não havia 

participado de um treinamento presencial de integração, e este colaborador possuía 

dois meses de contratação.  Os outros entrevistados participaram do curso “Rio 

Grande e Você”, com um mês de banco. No que diz respeito à opinião dos 

entrevistados quanto ao método mais eficientes para o treinamento de integração e 

capacitação dos novos funcionários. Observaram-se respostas diferentes às da 

agência Alfa, pois dois dos entrevistados citaram o treinamento em serviço como o 

mais eficaz, e apenas um citou o treinamento presencial. Na agência Alfa, a maior 

parte dos entrevistados respondeu que o treinamento presencial é mais eficaz, e um 

colaborador relatou que todas as formas são importantes em mesmo nível, mas que 

cada modalidade de treinamento pode abordar diferentes assuntos. A colaboradora 

C1 da agência Beta relatou: 

 

Eu acho que o treinamento prático em local de serviço é o melhor, porque o 
curso virtual te da o teórico, mas a prática mesmo é no dia a dia, porque na 
hora, na frente do cliente é complicado, porque tu tens que ter uma postura. 
O treinamento presencial também é muito legal porque tu trocas muitas 
experiências, descobre novas coisas, mas pra aprender mesmo as tarefas 
acho que o melhor é o treinamento em serviço. (C1) 

 

O funcionário C2 também relatou que o treinamento em serviço pode ser mais 

eficaz, e justificou a sua resposta baseado em um problema que ele identificou no 

treinamento presencial “Rio Grande e Você”: 

 

Acho que aprender com os colegas pode capacitar mais. Acho que tu tens 
que “estar ali”, porque só ler e fazer o curso virtual não te prepara, porque tu 
não estás na situação. O treinamento presencial foi muito bom porque tu 
aprendes também com os outros, mas pra mim, por exemplo, atrapalhou, 
porque ao mesmo tempo em que tu aprendes também confunde, porque 
tinha muita gerente com bem mais tempo de banco do que eu, e eles 
perguntavam e falavam de coisas que eu nem sabia que existiam, então 
isso tomava um tempo do curso, que eu não estava entendendo nada. (C2) 

 

Apesar da pergunta se referir à opinião do colaborador quanto ao método de 

capacitação mais adequado para novos funcionários, em geral, sem levar em conta 

as suas experiências pessoais vivenciadas, o funcionário C2 respondeu baseado na 

sua experiência com um curso presencial recebido, e optou como método mais 

eficaz o treinamento no local de trabalho, por ter identificado um problema no curso 
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presencial. Na agência Alfa, alguns colaboradores relataram que foram convidados a 

participar do treinamento presencial de integração apenas alguns meses depois da 

contratação, o que fez com que este treinamento não fosse tão eficaz, pois devido 

ao tempo de banco, já tinham alguns conhecimentos abordados no curso. Na 

agência Beta, o colaborador C2 identificou mais um problema quanto ao tempo de 

banco dos funcionários para a realização de uma prática de treinamento presencial, 

pois o colaborador considerou que tinham pessoas no curso com níveis diferentes 

de conhecimentos, o que dificultou e até confundiu o aprendizado daqueles que 

recentemente ingressaram na organização. 

Quanto ao treinamento presencial recebido, o curso “Rio Grande e Você”, os 

dois colaboradores responderam que gostaram muito do treinamento, e que ele 

pôde contribuir para o seu desenvolvimento profissional, pois relataram que 

conseguiram tirar muitas dúvidas referentes ao serviço da agência, assim como 

compartilhar experiências com os colegas. O funcionário C2 relatou que voltou do 

curso muito motivado: “até brinquei com a minha gerente, disse pra ela assim: “voltei 

outro funcionário””. Apesar do problema anteriormente citado identificado por este 

colaborador, ele relatou que o treinamento foi muito produtivo, e que o curso motivou 

e trouxe muitas informações principalmente de como atender o cliente. Quanto ao 

tempo de duração deste treinamento, os dois colaboradores responderam que em 

dois dias pode ser feito um treinamento de integração, e que o restante deve ser 

aprendido na agência, com as práticas do dia a dia.  

Os dois funcionários que relataram terem participado do treinamento 

presencial “Rio Grande e Você” tinham um mês de banco quando fizeram o curso. 

Na opinião da colaboradora C1 este tempo de banco foi ideal, e na opinião do 

colaborador C2, o funcionário deve ser participar de uma prática presencial de 

capacitação e integração com no máximo uma semana de experiência na agência. 

Estes dados também se assemelham com as opiniões dos colaboradores da 

agência Alfa, onde alguns entrevistados relataram que um mês de contratação é o 

tempo ideal para o recebimento de uma prática presencial, e outros preferiram uma 

semana. 

A opinião sobre os cursos presenciais foi muito semelhante nas duas 

agências, sendo que os colaboradores citaram como principal vantagem à 

oportunidade de relacionamento com colegas de outras agências e a presença de 

um instrutor para o esclarecimento de dúvidas, e como principal problema o tempo 
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que muitas vezes a organização leva para convocar o colaborador a realizar o 

treinamento presencial de integração. 

Os colaboradores ainda foram questionados quanto aos assuntos que devem 

ser abordados em uma prática de treinamento presencial. De maneira semelhante 

aos colaboradores da agência Alfa, os entrevistados responderam que devem ser 

abordados assuntos como questões de postura, atendimento ao cliente, ética, além 

de alguns procedimentos operacionais básicos, como algumas informações 

necessárias para a realização de um pré-atendimento.  

Por fim, os entrevistados foram solicitados a dar alguma sugestão aos 

treinamentos presenciais para novos funcionários. Neste sentido, a única sugestão 

de melhoria foi homogeneizar as turmas dos cursos presenciais, de maneira que 

participem dos cursos aqueles funcionários que possuam o mesmo tempo de banco, 

compartilhando assim de experiências semelhantes. Quanto ao treinamento de 

capacitação e integração para novos funcionários em geral, os três colaboradores 

ressaltaram a importância do rodízio em diferentes setores. A colaboradora C1 ainda 

acrescentou que na sua contratação, além do rodízio, a mesma foi solicitada a 

escrever um relatório de cada setor por qual passou no período de integração, e este 

relatório era lido pela gerência em reunião com os outros gerentes da agência. A 

colaboradora relatou a importância desta prática, pois através dos relatórios ela 

expressava dúvidas e dificuldades que muitas vezes eram resolvidas pela gerência.  

Esta prática foi instituída pelo gerente geral da agência Beta, mas apenas um 

colaborador dos últimos três contratados participou. Isso se deve a falta de tempo 

relatada pelos colaboradores tanto para participarem do rodízio previsto no PCNF, 

quanto para a elaboração dos relatórios. Desta forma, na opinião da colaboradora 

C1, a prática do rodízio em diferentes setores, aliada à elaboração de um relatório, 

ajudaria na integração e na capacitação dos funcionários recém-contratados.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho teve como objetivo geral identificar e analisar a percepção dos 

colaboradores da agência Alfa acerca do treinamento introdutório e da capacitação 

dos novos funcionários. Pode-se considerar que este objetivo foi atingido, uma vez 

que, na pesquisa realizada nesta agência, os colaboradores entrevistados relataram 

as experiências pelas quais passaram logo na contratação, demonstrando a sua 

percepção quanto aos fatores que se relacionam ao processo de capacitação e 

integração, como as formas de aprendizagem, as principais dificuldades, os recursos 

autoinstrucionais e os treinamentos presenciais.  

Para atingir o objetivo geral deste estudo, foram estabelecidos cinco objetivos 

específicos, os quais foram alcançados através da elaboração e aplicação de 

entrevistas com roteiro semiestruturado e categorias de análise predefinidas. Cada 

categoria de análise buscou atingir um ou mais objetivos específicos. O primeiro 

objetivo buscou descrever o atual modelo de treinamento introdutório, o qual foi 

identificado pela pesquisadora principalmente com o Programa de Capacitação para 

Novos Funcionários, os treinamentos presenciais conhecidos como “Rio Grande e 

Você” e “Atendimento: Uma nova visão Empresarial”, e os cursos virtuais 

direcionados aos novos funcionários. Além disso, apesar de não estar estruturado 

como uma prática formal de treinamento, outra forma identificada de capacitação foi 

o treinamento no local de trabalho, onde o novo colaborador aprende as tarefas a 

serem desempenhadas em serviço, com as instruções e orientações de um colega 

mais experiente.  

Além de ser um programa de capacitação, o PCNF também pode ser 

considerado um programa de socialização e de orientação, conforme destacam os 

autores Shinyashiki (2002) e Bohlander, Snell e Sherman (2003). Desta forma, o 

programa tem o objetivo de mostrar ao novo funcionário os valores, as normas e o 

comportamento esperado, além de familiarizar o novato com a organização, o seu 

trabalho e as suas unidades de trabalho. De acordo com Shinyashiki (2002), apesar 

de a socialização ser contínua ao longo da carreira do indivíduo na organização, ela 

é mais intensa e problemática imediatamente antes e após a passagem de uma 

fronteira. Neste sentido, o ingresso na organização é uma fronteira e por este motivo 

é de extrema importância que este processo seja bem conduzido, tanto pela 
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gerência, quanto pelos funcionários da empresa. Na Alfa, este processo pode ser 

facilitado principalmente no que se refere à recepção do novo colaborador na 

agência, pois os entrevistados relataram terem sido bem recebidos pelos colegas e 

pela gerência. Porém, evidenciou-se que algumas etapas do PCNF não são 

cumpridas na Alfa, o que pode prejudicar o processo de capacitação, socialização e 

orientação dos novos funcionários.  

O segundo objetivo específico foi levantar as principais necessidades dos 

novos funcionários para desempenhar o seu trabalho, e o terceiro objetivo foi 

identificar e analisar os aspectos que facilitam e dificultam o desempenho dos novos 

colaboradores. Para atingir estes objetivos, a pesquisa identificou como ocorre o 

processo de aprendizagem dos funcionários na agência Alfa, distinguindo os fatores 

que auxiliaram e dificultaram este processo, as principais dificuldades encontradas 

nos primeiros dias de trabalho, e a utilização dos recursos autoinstrucionais para a 

capacitação dos novos funcionários. Neste sentido, a primeira, a segunda e a 

terceira categoria de análise conseguiram contribuir para o alcance destes objetivos 

específicos.  

Na segunda categoria de análise foi constatado que a principal forma de 

aprendizagem na agência Alfa ocorre através do treinamento em serviço. Assim, 

logo da contratação, os novos funcionários são direcionados a um setor e passam a 

aprender as tarefas observando o trabalho de um colega mais experiente. Quanto 

aos fatores que podem facilitar o aprendizado, todos os entrevistados responderam 

que a ajuda dos colegas é fundamental, além de fatores como a prática do dia a dia, 

a força de vontade para aprender e a necessidade de aprender por conta própria. Já 

como dificultadores de aprendizagem, foram citados fatores como o desencontro de 

informações, a falta de colegas para auxiliar em alguns momentos, a falta de 

instruções sobre a realização das tarefas e a falta de instrução sobre os manuais e 

roteiros de procedimentos. A terceira categoria de análise referiu-se às principais 

dificuldades enfrentadas pelos colaboradores nos seus primeiros dias de trabalho, as 

quais foram identificadas principalmente como dificuldades operacionais para a 

realização do serviço, dificuldades com as informações básicas, a falta de colegas 

para auxiliar, ou o sentimento de estar atrapalhando os colegas ao perguntar. A 

quarta categoria de análise procurou investigar se os materiais autoinstrucionais 

oferecidos pela organização estavam auxiliando na capacitação dos novos 

funcionários.  
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Neste sentido, podemos perceber que as principais necessidades dos 

colaboradores ao ingressarem na agência são referentes à realização do trabalho 

operacional e ao conhecimento de algumas informações básicas para poder realizar 

as atividades e o atendimento ao cliente. Além disso, atualmente os novos 

colaboradores dependem principalmente da ajuda dos colegas para a aprendizagem 

referente à realização do trabalho. Quanto aos aspectos que facilitam o desempenho 

dos novos colaboradores, o principal fator identificado foi a ajuda dos colegas, e os 

aspectos que dificultam estão relacionados aos fatores encontrados na segunda 

categoria de análise – fatores que dificultaram a aprendizagem -, assim como as 

dificuldades encontradas pelos funcionários nos seus primeiros dias de trabalho que 

foram relacionadas na terceira categoria de análise. Percebe-se que a necessidade 

de ajuda dos colegas foi um fator que facilitou para o aprendizado, mas também 

dificultou. 

Com a análise dos resultados podemos perceber que nem todos os 

colaboradores utilizam os métodos autoinstrucionais para aprender, e estes recursos 

foram citados apenas por alguns entrevistados como fatores que podem facilitar o 

aprendizado. Isso pode ter ocorrido principalmente pela falta de orientação aos 

novos funcionários quanto à existência e importância destes recursos. A orientação 

prévia referente aos recursos como cartilhas, aulas de videotreinamento, 

treinamentos virtuais, manuais e roteiros de procedimentos pode ajudar para que o 

funcionário busque nestes materiais alguns conhecimentos necessários para a 

realização das suas tarefas, evitando assim o excesso de perguntas e a 

necessidade, e muitas vezes dependência, do auxílio dos colegas mais experientes. 

Conforme visto anteriormente, depender da ajuda de um colega muitas vezes foi um 

fator que dificultou a aprendizagem, ou até mesmo foi uma dificuldade encontrada 

pelos colaboradores.  

Conforme descrito na segunda categoria de análise, alguns colaboradores 

citaram que no dia a dia, com o excesso de movimento de clientes e de trabalho, 

muitas vezes não dava tempo para procurar a informação em materiais de apoio, o 

que fazia com que eles recorressem aos colegas. Porém, a dependência excessiva 

do auxílio de colegas pode gerar dois problemas identificados pela pesquisadora: o 

primeiro refere-se à probabilidade de divulgação de informações não verdadeiras ou 

desatualizadas, e o segundo diz respeito ao fator que mais se observou nas 

entrevistas como dificultador de aprendizagem: o fato de os novos funcionários 
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muitas vezes não conseguirem a ajuda dos colegas experientes, devido ao excesso 

de trabalho e movimento na agência.  

Na segunda categoria de análise um fator identificado como dificultador de 

aprendizagem foi o fato de que muitas vezes cada um sabe fazer de um jeito e fala 

algo diferente, ocorrendo um desencontro de informações. Porém, a orientação por 

parte da organização quanto aos seus procedimentos está presente nos materiais de 

apoio e treinamentos autoinstrucionais - como roteiros de procedimentos, 

normativos, cursos virtuais e cartilhas. Se o colaborador habituar-se a recorrer a 

estes meios antes de recorrer aos colegas, ele não correrá o risco de fazer o seu 

trabalho de forma incorreta, pois estará consultando uma fonte segura redigida pela 

organização.  

Quanto ao tempo disponível para consulta nestes materiais, muitas vezes os 

colaboradores alegaram que não tinham tempo de consultar os materiais e que 

consultar os colegas era mais rápido. No entanto, observa-se que, se o colaborador 

receber as orientações necessárias para efetuar a busca destes materiais no 

sistema e se familiarizar com a estrutura dos materiais, o tempo de consulta pode 

ser menor. Além disso, muitos materiais referentes aos assuntos mais básicos do dia 

a dia da agência, como procedimentos da Abertura de Contas e procedimentos 

operacionais do Balcão de Serviços Diversos e Pré-Atendimento, também podem 

ser disponibilizados pela agência de forma impressa. Assim, antes mesmo do 

colaborador assumir o setor, ele pode ser orientado a ler estes materiais, para se 

familiarizar e ficar ciente de que muitas dúvidas podem ser resolvidas com a 

consulta nestes recursos. Se os colaboradores tomarem por hábito e rotina a 

autoinstrução logo nos primeiros dias de trabalho, eles dependerão menos do auxílio 

dos colegas, o que também reduzirá um dos fatores que dificulta o aprendizado. 

Também se observa a importância da orientação quanto aos cursos virtuais, 

quanto à obrigatoriedade de realização de alguns cursos e quanto ao tempo 

estipulado para a conclusão dos mesmos. Verifica-se na agência Alfa que muitos 

funcionários não foram comunicados com antecedência quanto ao prazo para 

conclusão dos treinamentos virtuais obrigatórios, o que fez com que eles 

concluíssem em um tempo inadequado para o entendimento de todos os módulos do 

treinamento. Neste sentido, a agência deve ressaltar a importância da realização dos 

cursos virtuais e disponibilizar tempo para que o funcionário os realize durante o 

expediente de trabalho.  
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O quarto objetivo específico foi analisar, a partir dos achados em campo, o 

papel dos treinamentos presenciais de capacitação e de integração. Neste sentido, 

percebe-se que a maioria dos colaboradores da agência Alfa acredita que uma 

prática presencial de capacitação pode ser mais efetiva, principalmente porque neste 

tipo de treinamento o funcionário pode se dedicar apenas a aprender, obter um 

aprendizado de qualidade transmitido por profissionais qualificados e trocar 

experiências com colegas de outras agências. Além disso, todos os colaboradores 

relataram que se sentiram muito motivados após participarem de uma prática 

presencial de capacitação.  

Quanto aos dois cursos presenciais de integração oferecidos pela 

organização, alguns colaboradores participaram apenas de um, pois o curso 

“Atendimento: uma nova visão empresarial” está em reformulação. Todos os 

colaboradores elogiaram um ou mais cursos de integração que participaram, porém 

os participantes acreditam que poderia haver um tempo maior destinado a esta 

prática, e os treinamentos presenciais poderiam se aprofundar em alguns 

procedimentos realizados na agência, principalmente as tarefas destinadas aos 

novos funcionários, assim como focar em produtos e serviços da organização. Além 

disso, outro fator identificado foi o tempo que os funcionários levam para participar 

dos treinamentos presenciais após a contratação. O tempo ideal relatado pelo 

departamento de treinamento é de 3 meses após a contratação, porém verifica-se 

que na agência Alfa em alguns casos este tempo foi maior, o que pode ter deixado 

de contribuir para os primeiros dias de trabalho dos funcionários.  

Atualmente, os treinamentos presenciais destinados aos novos funcionários 

dedicam-se principalmente a passar uma visão geral da organização, abordando 

assuntos como história, noção do funcionamento da organização como instituição 

financeira, noção do funcionamento das agências, qualidade no atendimento, ética, 

noções de produtos e serviços, entre outros. Porém, percebe-se que não há uma 

modalidade de treinamento presencial destinada aos conhecimentos específicos das 

rotinas de trabalho e às informações básicas necessárias para que os novos 

funcionários comecem a exercer a sua função, o que poderia facilitar no processo de 

aprendizagem, visto que a maioria acredita que esta modalidade de treinamento 

pode ser mais eficaz para a capacitação de colaboradores recém-contratados. 

Quanto à comparação estabelecida com a agência Beta, podemos concluir 

que os resultados das duas agências foram muito semelhantes, o que demonstra 
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que o processo de socialização, integração e capacitação dos novos funcionários 

das agências do banco Rio Grande podem ocorrer de forma parecida.  

Por fim, o último objetivo específico foi propor melhorias para as práticas de 

capacitação e integração, caso os resultados demonstrassem necessidade, e, para 

tanto, são elencadas abaixo algumas sugestões identificadas através das análises:  

a) cumprimento, mesmo que com flexibilidade, das etapas do PCNF, 

principalmente no que se refere ao rodízio do funcionário em diversos setores 

e ao tempo disponível no ambiente de trabalho para a realização dos 

treinamentos virtuais;  

b) elaboração de um programa de treinamento no local de trabalho, com 

planejamento do esquema de capacitação e avaliação periódica;  

c) orientação e incentivo por parte da gerência quanto aos recursos 

autoinstrucionais; 

d) disponibilidade de roteiros de procedimentos atualizados em pastas ou 

apostilas, tornando-os assim de fácil acesso; 

e) controle por parte do departamento de treinamento quanto ao tempo que o 

funcionário leva para participar de um treinamento de integração após ser 

contratado;  

f) elaboração de um treinamento presencial de capacitação e integração que 

além dos assuntos abordados nos cursos atuais, aborde também aspectos 

considerados pelos participantes da pesquisa como básicos e importantes, 

como conhecimentos técnicos, apresentação de informações e normas e 

procedimentos da organização. 

Espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir para o processo 

de orientação e capacitação dos novos funcionários do banco Rio Grande. Para 

estudos futuros sugere-se a realização do levantamento das necessidades de 

treinamento dos novos funcionários e a elaboração de um programa de treinamento 

presencial, ou no local de trabalho, direcionado especificamente à capacitação dos 

colaboradores recém-contratados. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA – FUNCIONÁRIOS D O BANCO RIO 
GRANDE 

 

 

Perfil do Entrevistado  
 
Formação Escolar 
Idade 
Cargo 
Tempo no cargo 
 

1. Breve explicação sobre o trabalho e os objetivos da pesquisa; 
 

2. Você já tinha alguma experiência anterior de trabalho em agências bancárias? 
 

3. Conte-me um pouco sobre os seus primeiros dias de trabalho na organização. 
 

4. Em qual setor você iniciou efetivamente o seu trabalho (primeiro setor que 
trabalhou). 
 

5. Quanto tempo de banco você tinha quando foi para este setor? 
 

6. Você trabalhou no pré-atendimento? Caso positivo, como foi à experiência 
neste setor? 
 

7. Que fatores contribuíram para a sua aprendizagem? 
 

8. Houve fatores que possam ter dificultado a sua aprendizagem? 
 

9. Quais foram as suas principais dificuldades nos seus primeiros dias de 
trabalho? 
 

10. Para quem, ou para o que, você recorria quando tinha dúvidas sobre 
determinado assunto? 
 

11. Nas suas primeiras semanas de trabalho você realizou atendimento aos 
clientes sem a orientação de um colega mais antigo?  
 

12. No atendimento ao cliente, logo nos seus primeiros dias de trabalho, você já 
passou por situações em que não sabia responder ao questionamento do 
cliente? Se sim, como você agiu neste caso? 
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13. Logo da sua admissão, como foi a sua recepção na agência por parte da sua 
gerência? 
 

14. Que tipo de orientações você recebeu da gerência? 
 

15. Você foi orientado quanto às normas e procedimentos da agência? 
 

16. Você foi orientado quanto à leitura de cartilhas e aulas de videotreinamento 
disponíveis no sistema? 
 

17. Você foi orientado por seu superior imediato quanto à realização dos cursos 
virtuais, e mais especificadamente, quanto à realização do Programa de 
Capacitação para Novos Funcionários, disponível no treinamento virtual? 
 

18. Você acredita que materiais como cartilhas, videoaulas, apostilas e 
treinamentos virtuais auxiliam na orientação dos novos funcionários? 
Explique. 
 

19. Dentre as opções de treinamento oferecidas pela organização (cursos 
virtuais, treinamento em serviço, ou treinamento presencial)  qual você 
considera mais adequada para a capacitação e integração de novos 
funcionários? Explique a sua resposta. 
 

20. Em sua opinião, qual o tempo de banco ideal para que um funcionário receba 
um treinamento presencial de capacitação e integração? 
 

21. Em sua opinião, quais são os principais conhecimentos e informações que 
um funcionário deve possuir para iniciar seu trabalho em uma agência 
bancária? Ou seja, quais conteúdos você acredita serem importantes para um 
treinamento de capacitação para novos funcionários. 
 

22. Você participou de algum treinamento presencial de integração e de 
capacitação de novos funcionários? Qual/Quais? Cursos: Rio Grande e Você 
e Atendimento: uma nova visão empresarial 
 

23. Quanto tempo de banco você tinha quando participou destes cursos? 
 

24. Qual a sua opinião sobre os cursos presenciais oferecidos pelo banco? 
 

25. Você se sentiu motivado quando a organização lhe convidou para participar 
dos cursos? 
 

26. Você daria alguma sugestão de melhoria para os cursos presenciais 
destinados aos novos funcionários da organização? 
 

27. Você realizou algum tipo de avaliação após os cursos? 
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28. Você considera adequado o tempo destinado para a realização dos cursos 
presenciais oferecidos aos novos funcionários? 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTA – GERENTE ADMINI STRATIVO 
AGÊNCIA ALFA 

 

 

Perfil do Entrevistado  
 
Formação Escolar 
Cargo 
Tempo no cargo 
 
 

1. Breve explicação sobre o trabalho e os objetivos da pesquisa; 
 

2. Conte-me como costuma ser o primeiro dia de trabalho de um funcionário 
recém-contratado. 
 

3. Quais são as principais orientações passadas ao funcionário no seu primeiro 
dia de trabalho por parte da gerência. 
 

4. Ao funcionário que ingressa na agência, já é definido com antecedência o 
cargo e tarefas que lhe caberá? 
 

5. Há algum setor que geralmente o novo colaborador é direcionado? 
 

6. Percebeu-se com as entrevistas que na maioria das vezes não houve um 
estágio/rodízio dos funcionários conforme prevê o PCNF, por quê? 
 

7. Quanto às informações como salário, benefícios e carga horária, como e 
quando elas são passadas aos funcionários? Há casos em que estas 
informações são passadas antes da admissão, no processo de seleção? 
 

8. Como você considera que ocorre o processo de aprendizagem dos novos 
funcionários? 
 

9. Quanto ao treinamento no local de trabalho, como ele ocorre em sua agência? 
Qual o tempo ideal de treinamento antes que o colaborador assuma o setor? 
 

10. Em sua opinião, qual a modalidade de treinamento mais adequada para um 
treinamento de capacitação e integração de novos funcionários (presencial, 
em serviço, autoinstrucional)? 
 

11. Você acredita que os recursos autoinstrucionais podem contribuir para o 
aprendizado do novo funcionário? 
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12. Como é feita a orientação por parte da gerência a respeito das cartilhas, 
videoaulas, e cursos virtuais obrigatórios ao PCNF? 
 

13. Há por parte da gerência um acompanhamento da realização dos 
treinamentos virtuais obrigatórios para os novos funcionários? 
 

14. Há por parte da gerência, orientações aos novos funcionários quanto à 
disponibilidade pela organização de materiais de apoio e “tira-dúvidas” como 
os normativos e roteiros de procedimentos? 
 

15. Quanto aos treinamentos presenciais para novos funcionários oferecidos pela 
organização, você acredita que eles podem trazer resultados positivos? 
 

16. Em sua opinião, os recursos de treinamento para novos funcionários (PCNF, 
cursos virtuais, cartilhas, treinamentos presenciais) englobam todas as 
necessidades de treinamento de novos funcionários? 
 

17. Você daria alguma sugestão de ajustes nos métodos de capacitação para 
novos funcionários disponíveis pela organização? 
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO DE ENTREVISTA – DEPARTAMENTO D E 
TREINAMENTO 

 

 

Perfil do Entrevistado  
 
Formação Escolar 
Cargo 
Tempo no cargo 
 

1. Breve explicação sobre o trabalho e os objetivos da pesquisa; 
 

2. Lista dos treinamentos virtuais obrigatórios para novos funcionários; 
 

3. Tempo para conclusão destes treinamentos; 
 

4. Tempo para conclusão do PCNF; 
 

5. Os candidatos a vagas ficam sabendo de informações como salário, 
benefícios, carga horária, detalhes da organização, sua política e 
características do novo papel organizacional que lhe caberá; 
 

6. Em sua opinião, qual o papel dos gerentes no processo de orientação e 
capacitação dos novos funcionários? 
 

7. Em sua opinião, qual é o papel do Departamento de Treinamento no processo 
de orientação e capacitação dos novos funcionários? 
 

8. Quando os cursos “Rio Grande e Você” e “Atendimento: Uma nova visão 
empresarial” foram implementados? 
 

9. Um curso complementa o outro? Por quê? 
 

10. Fale um pouco sobre os cursos 
 

11. Em sua opinião, qual é a importância destes cursos para os novos 
colaboradores? 
 

12. Quantas turmas destes cursos são formadas anualmente? 
 

13. Dentre as modalidades de treinamento disponíveis pela organização (Virtual, 
em serviço e presencial) qual você julga mais adequada e eficiente para 
capacitar os funcionários recém-contratados? 
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14. Você acredita que o treinamento presencial seja essencial para a capacitação 

de novos funcionários? 
 

15. Qual o critério para definir quando haverá um novo treinamento presencial de 
capacitação e integração? 
 

16. Em média, quantos funcionários recebem os cursos em um ano? 
 

17. Em quais pontos você acredita que os cursos podem auxiliar o funcionário 
para que ele execute o trabalho na agência? 
 

18. Você acredita que estes cursos motivam os colaboradores? 
 

19. Qual é o principal critério para definir qual funcionário deverá participar dos 
cursos? 
 

20. Qual é o tempo ideal de banco que o funcionário deve ter para participar dos 
cursos? 
 

21. Desde sua implementação, todos os funcionários recém-contratados 
participaram destes cursos? Caso não, por quê? 
 

22. Qual é o principal obstáculo que o departamento de RH enfrenta para 
oferecer os cursos para todos os funcionários? E quais são as soluções para 
estes obstáculos? 
 

23. Como é feita a avaliação dos treinamentos, ou seja, como o impacto do 
treinamento é avaliado perante os funcionários? 
 

24. Quais técnicas são utilizadas nos treinamentos?  


